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 ابراهیم صالحی عمران

 ایریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهیس شورای برنامه ئر

 ده دوره کاردانی پیوسته رشته تربیت کودکبرنامه درسی بازنگری ش

، برنامه درسی بازنگری شده  03/4/8031جلسه تاریخ  دوازدهمینای در ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه

 را به شرح زیر تصویب کرد: تربیت کودکدوره کاردانی پیوسته رشته 

وارد دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی می شوند قابل  8031این برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال  (8ماده 

 اجرا است.

نامه جایگزین بر 8031-8033از نیمسال اول سال تحصیلی   تربیت کودکاین برنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته  (2ماده 

شورای عالی برنامه ریزی به تاریخ  003مصوب جلسه شماره  مربی کودک –کودکیاری درسی دوره  کاردانی پیوسته رشته 

 می شود.  38/30/8013

این برنامه درسی در سه فصل: مشخصات کلی، عناوین دروس و سرفصل دروس تنظیم شده است و به تمامی دانشگاه ها و  (0ماده 

الی کشور که مجوز پذیرش دانشجو از شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی و سایر ضوابط و مقررات موسسه های آموزش ع

 مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دارند، برای اجرا ابالغ می شود.

 زنگری نیاز دارد.سال قابل اجرا است و پس از آن به با 0به مدت  8031-8033این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  (4ماده 
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 مقدمه -1-1

کاربرد  يبنابرماست که  یيهاتالشبراي غلبه بر مشکالت، حاصل  شدهشناخته يهافندانش بشري و استفاده از  روزافزون و گسترشپیشرفت 

به ابزار  انیمجرمربیان و  است الزم ،شخصیت يریگشکلحساس کودکي در  دورهتوجه به اهمیت با  .است آمدهدستبهعلوم در رفع معضالت 

. به این اهداف تدوین گردیده است نیلدر جهت  کودکدر همین راستا دوره کارداني تربیت  .، مجهز باشنددانش و اطالعات تخصصي

آموزشي و تربیتي مناسب در  هايروش، از  فردي هايتفاوتعاطفي کودکان و توجه به  –ن این دوره با شناخت خصوصیات رواني التحصیالفارغ

را به متخصص مربوطه  آنان تربیتي ناسالم کودکان، يهانهیزمو با توجه دقیق به  ندینمايمجهت پرورش استعداد فردي و رشد رواني آنان استفاده 

 .ندینمايماهداف تربیتي استفاده  در جهت، دارهدفتفریحي  هايسرگرمي هابازيارجاع و از 

 

 تعریف -1-2

 هايمهارتمنظور تربیت نیروي کاردان داراي بینش و ي، بهاحرفهي فني و هاآموزشي کارداني پیوسته رشته تربیت کودک بر اساس چارچوب دوره

 شده است. ینتدوي، تهیه و احرفهبر اخالق یهتکآموزش و پرورش کودکان قبل از دبستان با  یالزم درزمینه
  

 کلي هدف -1-3

 و پرورش بتواند که است کارآمدي و متخصص ،متعهد انساني نیروي تأمین و تربیت ،تربیت کودک رشتهدوره کارداني پیوسته  ایجاد از هدف

 و دشو دارعهده در مراکز پیش از دبستان جسمي و ذهني عاطفي، -رواني اجتماعي، اخالقي، مفاهیم ازلحاظ را دبستان از قبل سنین کودکان آموزش

 .نماید مبادرت به ورود براي کودکان نمودن آماده و ابتکار آنان و خالقیت بروز و شکوفایي ،فردي استقالل رشد ،شخصیت تکوین جهت در

 

 اهمیت و ضرورت -1-4

 جنبه کاربردي داشته باشند. که مربیان این مقطع، نیازمند اطالعاتي هستند که آیدمينظر  ، بهيدبستاناز با توجه به ساختار موجود مراکز پیش 

داخلي مسئول و مدیر سمت  ، در حال حاضر درهادانشگاهابتدایي و پیش از دبستان در  آموزشن کارشناسي علوم تربیتي با گرایش التحصیالفارغ

تربیت پیوسته  دوره کاردانينیاز دارند. ،الزم را دیده باشند هايمهارتو  آموزشکز به مربیاني که ادر این مراکز مشغول فعالیت بوده و لذا این مر

 .کاربردي فراهم خواهد نمود دروس عملي و بر ارائه تأکیدرا با  هایيمهارتچنین  ،کودک

 

 نالتحصیالفارغنقش و توانایي  -1-5
 مراقبت و رعایت نکات ایمني و بهداشتي جهت حفظ سالمت کودکان -

 از مراحل و جداول رشد کودکان در سنین مختلف گیريبهرهارزشیابي رشد و تکامل کودک با  -

 با کودک رفتارمناسب  هايشیوه کارگیريبهتوجه به احساسات و عواطف کودک و -

 آنان جهت تقویت قواي جسمي و ذهني انین مختلف کودکسن باب و تمرینات مناس هافعالیتاز  گیريبهره -

جهت رشد و  و گروهيفردي  صورتبهآموزشي  هايبازيسن کودک و استفاده از  مناسب با هايبازياسباباز وسایل و  گیريبهرهشناخت و  -

 تکامل کودک

 خالقیت در آنانو ایجاد ابتکار و  کودکان نهفته استعدادهايپرورش و کمک به شکوفایي  -

 انالزم به کودک هايآموزشجهت انتقال بهتر مفاهیم و  آموزشيکمکسایل وتهیه و کاربرد مواد  -

 و گویش صحیح آموزيزبانمربوط به  هايفعالیتانجام ، با اصوات، مفاهیم ساده و همچنینزشي آمو هايبرنامهاجراي  پروژه و کار واحد تهیه و -
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کودکان در زمینه برطرف  خودیاريو پرورش شخصیت کودک و شناسایي محیط زندگي و  خودشناسي منظوربهآموزشي الزم  هايبرنامهاجراي  -

 کردن نیازهاي فردي

 انکودک گانهپنجپرورش و تقویت حواس  منظوربهالزم  هايفعالیتانجام  -

 اجراي تمرینات آموزشي به کودکان جهت شروع نوشتن و خواندن-

 مفاهیم علوم تجربي، ریاضي، اجتماعي و دیني به کودکان آموزش -

 و مدیریت مراکز پیش از دبستاني ریزيبرنامه ،اصول سرپرستي هايزمینهتوانایي الزم در  -

 موسیقي و اجراي سرودهاي خاص با کودکان آموزش -

 آشنایي با متون تخصصي پیش از دبستان -

 انحرکات ورزشي متناسب با رشد جسمي، حرکتي و رواني کودک آموزش-

 آشنایي با حقوق کودک-

 براي آینده کودکان سازيآمادهرشد و  منظوربهو نمایش خالق  گویيقصهنوین  هايشیوهآشنایي با ادبیات کودکان و -

 آشنایي با تحقیق، مراحل تحقیق و نوشتن طرح تحقیق-

 تربیت کودکو اطالعات در رشته  آوريفناستفاده از -

 

 قابل احرازمشاغل  -1-6

 مربي یار ارشد پیش از دبستان: -

 دوره پیش از دبستان نقاشي و کاردستي ،مربي هنر -

 فرهنگي و تربیتي کودکان هايفعالیتمربي  -

 براي کودکان آموزشيکمکساخت و تولید وسایل مربي  -

 مربي پرورش خالقیت کودکان -

 کودکان گویيقصهمربي  -

 هاي خالق کودکانمربي نمایش -

 در مراکز پیش از دبستان آموزشيمربي طراحي فضاي  -

 مربي طراحي فضاي خالق در مراکز پیش از دبستان -

 آموزشي هايسرگرميمربي بخش   -

 

 طول دوره و شکل نظام -1-7
هفته  16دوره تابستاني و هر نیمسال شامل یک نیمسال تحصیلي و  2 است و هرسال تحصیلي مرکب ازسال  2کارداني  مدت مجاز تحصیل دوره

دروس نظري و عملي بر اساس  هفته آموزش و یک هفته امتحانات پایان دوره است. 6آموزش و دو هفته امتحانات پایاني و دوره تابستاني شامل 

و  ساعت 32معادل  حداقل حد درس عملي و آزمایشگاهيساعت در نیمسال، هر وا 16هر واحد درس نظري معادل  و استمقیاس واحد درسي 

 یا کارورزي در نیمسال و هر واحد کارآموزي ساعت 64و حداکثر  ساعت 48معادل  حداقل هر واحد درس کارگاهي ،در نیمسال ساعت 48حداکثر 

 .باشدساعت در نیمسال مي 121معادل 
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 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -1-8
 مرتبط و کاردانشي احرفههاي فني و هنرستان آموختگاندانش -

 ورودي قبولي در آزمون -

 دارا بودن شرایط عمومي -

 

 (برحسب ساعت)سهم درصد دروس نظري و عملي  -1-9

 مالحظات درصد مجاز درصد )برحسب ساعت( تعداد ساعت تعداد واحد نوع درس

  45تا  25 37 784 49 نظري

  75تا  55 63 1328 23 عملي

  111 111 2112 72 جمع

 
 

 برحسب تعداد واحد(درس )نوع  -1-11

 نوع درس
 تعداد واحد

 تعداد واحد برنامه درسي موردنظر
 حداکثر حداقل

 13 13 13 عمومي

 2 4 2 عمومي مهارت

 5 11 5 پایه

 46 47 42 تخصصي 

 6 8 6 اختیاري 

 72 72 68 جمع
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دروسعناوین فصل دوم:  -2  
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 رشته تربیت کودکپیوسته  دوره کاردانيدروس عمومي  -2-1

 واحد تعداد نام درس ردیف
 ساعتتعداد 

 نیازهم نیازپیش
 جمع عملي نظري

   48 1 48 3 فارسي و ادبیاتزبان   1

   48 1 48 3 زبان خارجي 2

   32 1 32 2 "مباني نظري اسالم" ياز گروه درس درسیک  3

   32 1 32 2 "اخالق اسالمي "يدرساز گروه  درسیک  4

   32 1 32 2 و جمعیت دانش خانواده 5

   32 32 1 1 بدنيتربیت 6

   224 32 192 13 جمع

 

 

 ه تربیت کودکترش پیوسته دوره کاردانيعمومي  دروس مهارت -2-2

 تعداد واحد نام درس ردیف
 تعداد ساعات

 نیاز هم نیازپیش
 جمع عملي نظري

   48 32 16 2 روش تحقیق و مهارت ارائه 1

   32 1 32 2 زیستمحیطبهداشت و صیانت از  2

   - - - 2 جمع

 دروس فوق الزامي است. از واحد 2*گذراندن 

 

 رشته تربیت کودک پیوسته دوره کاردانيدروس پایه  -2-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 نیازهم نیازپیش تعداد ساعت

   جمع عملي نظري

   32 1 32 2 ریاضي عمومي 1

   48 1 48 3 شناسيزیست 2

   81 1 81 5 جمع
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 رشته تربیت کودک پیوسته دوره کارداني تخصصي  روسد -2-4

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 تعداد ساعت
 نیاز هم نیازپیش

 جمع عملي نظري

   64 48 16 2 تدریس در دوره پیش از دبستان هايمهارتپرورش  1

   112 96 16 3 و کاردستيهنر، نقاشي  آموزش هايمهارتپرورش  2

   32 1 32 2 ادبیات کودکان 3

   96 64 32 3 به کودکان بازي آموزش هايمهارتپرورش  4

   32 1 32 2 روانشناسي رشد کودک  5

   32 1 32 2 راهنمایي و مشاوره کودک اصول 6

   81 64 16 2 رشد کودک دراصول تغذیه  کارگیريبه 7

   16 1 16 1 حقوق کودک 8

  ریاضي عمومي 32 1 32 2 تربیتي آماري در علوم هايروش 9

   64 48 16 2 پیش از دبستان در دوره ریزيبرنامه 11

 112 96 16 3 آموزيزبان هايمهارتپرورش  11

 هايمهارتپرورش 

دوره پیش ریس در تد

 از دبستان

 

  زبان خارجي 32 1 32 2 تربیت کودکفني زبان  12

 48 48 1 1 کز پیش از دبستاناطراحي فضاي خالق در مر 13

 هايمهارتپرورش 

بازي به  آموزش

 کودکان

 

   81 64 16 2 اصالحي کودکان حرکات ورزشي و آموزش ریزيبرنامه 14

15 
موسیقي و سرودهاي آموزش  هايمهارتپرورش 

 کودکانبه خاص 
1 1 64 64   

   32 1 32 2 در مراکز پیش از دبستان مدیریت آموزشي 16

   64 64 1 1 و نمایش خالق گویيقصه 17
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18 
مفاهیم علوم تجربي، پیش از آموزش  ریزيبرنامه

 دبستان
2 16 64 81 

 هايمهارتپرورش 

آموزش هنر، نقاشي و 

پرورش  –کاردستي 

تدریس  هايمهارت

در دوره پیش از 

ریزي برنامه -دبستان

در دوره پیش از 

 دبستان

 

19 
پیش از  و دیني مفاهیم اجتماعي آموزش ریزيبرنامه

 دبستان
3 16 96 112 

 هايمهارتپرورش 

آموزش هنر، نقاشي و 

پرورش  –کاردستي 

تدریس  هايمهارت

در دوره پیش از 

ریزي برنامه -دبستان

در دوره پیش از 

 دبستان

 

 81 64 16 2 مفاهیم علوم ریاضي پیش از دبستان آموزش ریزيبرنامه 21

 هايمهارتپرورش 

آموزش هنر، نقاشي و 

پرورش  –کاردستي 

تدریس  هايمهارت

در دوره پیش از 

ریزي برنامه -دبستان

در دوره پیش از 

 دبستان

 

   32 1 32 2 از دبستاناصول سرپرستي در مراکز پیش  21

   64 48 16 2 کارآفریني 22

  ترم آخر 241 241 1 2 کارآموزي 23

   1611 1168 432 46 جمع
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 دوره کارداني رشته تربیت کودک اختیاري دروس -2-5

 تعداد واحد نام درس ردیف
 ساعتتعداد 

 نیازهم نیازپیش
 جمع عملي نظري

   32 1 32 2 کودکان استثنایي 1

   64 48 16 2 دست باحجم سازي و سفالگري  2

   32 1 32 2 عمومي شناسيجامعه 3

   32 1 32 2 روانشناسي تربیتي 4

   64 48 16 2 واحد کار هنر 5

   - - - 6 جمع

 فوق الزامي است. دروسواحد از  6 گذراندن*
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 دوره کارداني رشته تربیت کودکدروس  پیشنهادي ترم بندي -2-6
 نیمسال اول -2-6-1

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

  32 1 32 2 ریاضي عمومي 1

  64 48 16 2 تدریس در دوره پیش از دبستان هايمهارتپرورش  2

  32 1 32 2 روانشناسي رشد کودک  3

  64 48 16 2 دبستانپیشدر دوره  ریزيبرنامه 4

  112 96 16 3 هنر، نقاشي و کاردستي آموزش هايمهارتپرورش  5

  16 1 16 1 حقوق کودک 6

  48 1 48 3 شناسيزیست 7

  32 32 1 1 بدنيتربیت 8

  32 1 32 2 دانش خانواده و جمعیت 9

  - - - 18 جمع
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 نیمسال دوم -2-6-2

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

 ریاضي عمومي 32 1 32 2 آماري در علوم تربیتي هايروش 1

  - - - 2 درس اختیاري 2

3 
مفاهیم علوم تجربي،  آموزش ریزيبرنامه

 پیش از دبستان
2 16 64 81 

 –آموزش هنر، نقاشي و کاردستي  هايمهارتپرورش 

 -دوره پیش از دبستان تدریس در هايمهارتپرورش 

 ریزي در دوره پیش از دبستانبرنامه

4 
 و دیني آموزش مفاهیم اجتماعي ریزيبرنامه

 پیش از دبستان
3 16 96 112 

 –آموزش هنر، نقاشي و کاردستي  هايمهارتپرورش 

 -تدریس در دوره پیش از دبستان هايمهارتپرورش 

 ریزي در دوره پیش از دبستانبرنامه

5 
 آموزيزبان هايمهارت پرورش

 
 تدریس در دوره پیش از دبستان هايپرورش مهارت 112 96 16 3

  96 64 32 3 بازي به کودکان آموزش هايمهارتپرورش  6

7 
آموزش حرکات ورزشي و  ریزيبرنامه

 اصالحي کودکان
2 16 64 81  

  48 1 48 3 زبان خارجي 8

  - - - 21 جمع
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 نیمسال سوم -2-6-3

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 نیازپیش ساعت

  جمع عملي نظري

  32 1 32 2 در مراکز پیش از دبستان مدیریت آموزشي 1

  32 1 32 2 ادبیات کودکان 2

 48 48  1 1 کز پیش از دبستاناطراحي فضاي خالق در مر 3
بازي به  آموزش هايمهارتپرورش 

 کودکان

 زبان خارجي 32 1 32 2 کودکتربیت  فنيزبان  4

  32 1 32 2 کودک راهنمایي و مشاوره اصول 5

6 
مفاهیم علوم ریاضي پیش از  آموزش ریزيبرنامه

 دبستان
2 16 64 81 

آموزش هنر، نقاشي و  هايمهارتپرورش 

تدریس در  هايمهارتپرورش  –کاردستي 

ریزي در دوره پیش برنامه-دوره پیش از دبستان

 از دبستان

  - - - 2 درس اختیاري 7

  - - - 2 درس اختیاري 8

  - - - 2 درس مهارت عمومي 9

  32 - 32 2 یک درس از گروه درس مباني نظري اسالم 11

  - - - 19 جمع
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 نیمسال چهارم -2-6-4

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

  64 64 1 1 و نمایش خالق گویيقصه 1

  32 1 32 2 در مراکز پیش از دبستان اصول سرپرستي 2

  81 64 16 2 کارآفریني 3

  241 241 1 2 کارآموزي 4

  81 64 16 2 کودک در رشداصول تغذیه  يریکارگبه 5

6 
موسیقي و سرودهاي  آموزش هايمهارتپرورش 

 کودکانبه خاص 
1 1 64 64  

  32 1 32 2 اخالق اسالمي يیک درس از گروه درس 7

  48 1 48 3 ادبیات فارسيزبان و  8

  - - - 15 جمع
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 : سرفصل دروسفصل سوم -3
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 ریاضي عموميدرس  -3-1

 پایه :درسنوع 

 -نیاز: پیش

  -هم نیاز:

 هستآمار  درس نیازپیشانجام محاسباتي که الزم براي توانایي کسب هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 ریز محتواسرفصل و  ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 ي کسرها، مقایسههاآنمعرفي مجموعه اعداد صحیح، طبیعي، گویا، گنگ و حقیقي و اعمال روي  1

2 
 ،زیرمجموعهو عضویت بیان مفاهیم  به زبان ریاضي، هامجموعه نوشتن ،با اعضاء مجموعهنوشتن  :هامجموعه

 و مرجع تهي مجموعهتساوي دو مجموعه، 
2 - 

 - 2 هاو روي بازه ها، مفهوم بازهمجموعه، متمم (هامجموعه تفاضل واشتراک ، اجتماع) هامجموعهروي  اعمال 3

 - 4 علمي و انجام اعمال ضرب و تقسیم به کمک آن ، بیان نماددارتاوانتوان: تقسیم و ضرب اعداد  4

 - 4 ارتباط بین ریشه گیري و توان -ها رادیکال و اعمال روي رادیکال –رادیکال: مفهوم ریشه گیري  5

 - 4 هاآنهاي مستقیم و معکوس و کاربرد نسبت و تناسب: نسبت 6

 - 3 از صد و کمتر از یک، درصد تغییر هاي آن: درصدهاي بیشتردرصد و کاربرد 7

 - 3 جمع، تفریق و ضرب  هاآنو اعمال روي  هاآندهي هاي جبري و مقدارهاي جبري: مفهوم عبارتعبارت 8

 - 2 هاايچندجملهتقسیم  9

 - 3 معادالت: حل معادله درجه اول یک مجهولي، حل معادله درجه دوم یک مجهولي به روش دلتا 11

 - 3 (دو معادله و دو مجهول)دستگاه معادالت خطي: حل دستگاه معادالت خطي  11

 - 32 جمع 

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 هحل مسئل يستگیشا ،محاسباتي ابتدایي هايمهارت

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منبع درسي )حداقل سه منبع داخلي و خارجي( -ج 
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1392 سرافراز  مهدي ابالغي – پورحسنمسعود  ریاضیات مقدماتي

 1393 آهنگ قلم  انیجکرایه  محمدعلي ریاضیات مقدماتي

 1393 کاج الملليبین  فرهود فیروز بخش (1) اتیاضیر

  وپرورشآموزشوزارت  (1) اتیاضیر
 هايکتابشرکت چاپ و نشر 

 درسي ایران
1392 

 

 (آموزشي و یادگیري مطلوب درس رایطش)استانداردهاي آموزشي  -د 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس 

 نفر 31کالس 

 

 (.اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي وتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 مسئله و ... حل تمرین و تکرار، ،سخنراني

 

انجام کار ( رفع عیب و...( -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، شفاهي، هايپرسش) روش سنجش و ارزشیابي

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت) عملي انشایي، مشاهده رفتار هايپرسشساخته( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهدر محیط

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیتها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وحرفه

 و... (عیب رفع ،یابيعیب) شناسایيعملکردي، آزمون  -کتبي هايآزمون ،مسئلهشفاهي، حل  هايپرسش

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 حداقل کارشناسي ارشد ریاضي و آمار دکتري یا داراي مدرک
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 شناسيزیستدرس  -3-2

 پایه نوع درس:

 - نیاز:پیش

 -هم نیاز: 

 شناسيزیستآشنایي با مفاهیم اساسي هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 محتوارئوس  ردیف

یادگیري  زمان

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 (ترکیبات آلي)اساس شیمیایي حیات 

 کربوهیدرات

 لیپیدها

 پروتئین

 نوکلئیک اسیدهاي

3 - 

2 

 سلولي یابيسازمان

 پروکاریوتي و یو کاریوتي هايسلول

 یوکاریوتي هايسلولساختار 

 انتقال ماده از غشا هايروشبررسي ساختار غشا و 

 سیتوپالسمي هاياندامکبررسي ساختار هسته و 

3 - 

3 
 بدن انسان: هايدستگاهعملکرد  ساختار وآشنایي با 

 (دستگاه اعصاب مرکزي و محیطي ،یژگي آنونورون )دستگاه عصبي 

 

3 - 

 - 3 نوري چشم گیرنده ،آن هايو گیرندهپوست  حواس 4

 - 3 شیمیایي زبان و بیني هايگیرنده ،مکانیکي گوش گیرنده . 5

 (هارگ ،خون ،قلب)دستگاه گردش مواد  6

 

3 - 

 - 3 (غیراختصاصيدفاع اختصاصي و )دستگاه ایمني  7

 - 3 دستگاه تنفس 8

 - 3 دستگاه گوارش 9

 - 3 زائددستگاه دفع مواد  11

 - 3 (ریزدرونو غدد  هاهورمون)دستگاه تنظیم داخلي  11

 - 3 (یوکاریوتي، چرخه سلولي و میتوز هايکروموزوم)ژنتیک  12

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 - 3 مندلي وراثت جنسي و میوز، اصول مندلي وراثت، تولیدمثل 13

 - 3 تولیدمثلدستگاه  14

15 
 بنیادي هايسلولآشنایي با 

 فناوريزیستآشنایي با 
3 - 

 - 3 (آغازیان ،باکتري ،ویروس) هامیکروارگانیسمآشنایي با  16

 - 48 جمع

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 یادگیري، یادگیري براي ظرفیت یادگیري

  منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1396 شناسيزیستخانه  شناسيزیستگروه مترجمین خانه  جین ریس و همکاران بیولوژي کمپبل

 1393 شناسيزیستخانه  شناسيزیستگروه مترجمین خانه  سولومون و همکاران سولومونبیولوژي 

 بنیادي به زبان ساده هايسلول
الري گلداستین و مک 

 اشنایدر
 1393 شناسيزیستخانه  ...کینوش خلقي و ابراهیم شهبازي و

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس 

 نفر، مجهز به ویدئو پروژکتور 31 کالس

 

 (.اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي وتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 ...و گروهي پژوهش سخنراني، تمرین و تکرار،

 

انجام کار ( رفع عیب و...( -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، شفاهي، هايپرسش) روش سنجش و ارزشیابي

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت) عملي انشایي، مشاهده رفتار هايپرسشساخته( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهدر محیط

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیتها گزارش مقاالت و طرح( پوشه مجموعه کار، ارائه .اي وحرفه

 

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 شناسيزیستمختلف  هايگرایشیا حداقل کارشناسي ارشد ( پزشکي) يدکترداراي مدرک 
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 تدریس در دوره پیش از دبستان هايمهارتپرورش درس  -3-3

 تخصصي  نوع درس:

  -نیاز:پیش

  -هم نیاز:

 تدریس هايمهارتدر دوره پیش از دبستان و چگونگي کسب فنون تدریس و  هايروشآشنایي با هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 ریز محتواسرفصل و  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 آموزشي هايحیطهو  اهداف

 تعریف هدف

 ضرورت تعیین اهداف

 آموزشي هايهدفمنابع تعیین 

 سطوح اهداف

 انواع اهداف

 آشنایي با اهداف شناختي، نگرشي و مهارتي

 ها و فنون تدریسارتباط اهداف با روش

 

1 3 

 

2 

 

 

 ها و فنون تدریستعریف روش

 تدریستفاوت روش و فنون و راهبردهاي 

 تدریس در فرایند یاددهي و یادگیري هايروشاهمیت و نقش 

 یاددهي و یادگیري هايروشتعیین 

 هاي یادگیريفعالیت دهيسازمانانتخاب و 

 
 

1 3 

3 

 تدریس هايروش دهيسازماناصول تعیین و 

 اصول مبتني بر روانشناسي جدید

 پیش از دبستان يدورهاصول مبتني بر اهداف کلي 

 ، تعهد، رهبري گروهي و...اجتماعي هايمسئولیتاصول مبتني بر عملکردهاي اجتماعي: مشارکت و 

1 3 

4 

 و فنون تدریس در دوره پیش از دبستان هاروش

 دوره پیش از دبستان

 اهداف کلي و آموزشي در دوره پیش از دبستان

 آشنایي با پیوستگي آموزش پیش از دبستان تا ابتدایي

 در تدریس مؤثرعوامل 

 رابطه تدریس و یادگیري

1 3 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 تدریس هايروش کارگیريبهراهکارهاي عملي در 

5 

 (هامحدودیت تعریف، مراحل، محاسن و) تدریسفنون 

 تدریس فعال

 تدریس ایفاي نقش

 کاوشگري

 تدریس انجام دهید، نگاه کنید، یاد بگیرید

 تدریس تجربي

 تدریس پرسش و پاسخ

 تدریس آزمایشي

 

1 3 

6 

 تمرین و تکرار

 حل مسئله

 تدریس بازي

 تدریس گردش علمي

 

1 3 

7 

 گویيقصه

 بدیعِ پردازي

 تدریس انفرادي

 مشارکتي و همیاري

 ...و وسیله یارانهبهاي، آموزش آموزش برنامه

1 3 

8 

 تدریس در دوره پیش از دبستان: هايروشانواع 

 واحد کار

 روش پروژه

 

1 2 

9 

 فرایند تدریس هايمهارت

 قبل از تدریس در دوره پیش از دبستان هايمهارتالف: 

 تعریف و اهمیت طرح درس() مهارت تهیه طرح درس

 انواع طرح درس

 (مشخصات کلي)طرح درس روزانه  مراحل

 تعیین موضوع درس

 مشخص کردن هدف ویژه تدریس در یک جلسه

 ترو مفاهیم جزئي تجزیه موضوع کلي درسته مطالب

 بر اساس رئوس مطالبهاي جزئي تهیه هدف

 تعیین رفتار ورودي

 تهیه و تنظیم سؤاالت شفاهي

 بیني نتایج ارزشیابيتحلیل و پیش

 تدریس هايروشتعیین و تنظیم مراحل ارائه محتوا و 

 انتخاب مواد وسایل آموزشي

1 3 
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11 

 (مراحل، راهکارهاي عملي تعریف، انواع،) ضمن تدریس در دوره پیش از دبستان هايمهارتب: 

 هاي آموزشيکارگیري رسانهمهارت در به

 مهارت در ایفاي نقش الگویي

 

1 3 

11 

 مهارت در رشد خالقیت

 مهارت ایجاد و نگهداري انگیزه و انگیزش

 

1 3 

12 

 یاددهي و یادگیريمهارت مشارکت دادن فراگیران در 

 ساختن یک جامعه در کالس

 استفاده از بازي براي ایجاد روح جمعي و اندیشیدن و دوستي و رفاقت

 هاي جمعيارائه راهکار عملي براي تقویت ارزش

1 3 

 (تقویت مثبت و تقویت منفي)مهارت ارائه تقویت  13

 

1 3 

14 
 مهارت برقراري و حفظ ارتباط

 مهارت پرسشگري
1 2 

15 
 مهارت در مدیریت کالس درس

 انضباطي و اداره کالس هايروش
1 3 

16 

 ارزشیابي()بعد از تدریس  هايمهارتج: 

 تعریف ارزشیابي

 اهمیت و ضرورت ارزشیابي

 ارزشیابي در دوره پیش از دبستان هايروشانواع 

 ...ارزشیابي عملکردي: کاردستي، نقاشي، بازي و ... ارزشیابي توصیفي: پرسش شفاهي و  

1 3 

 2 . کودکان فناوري نوین در تدریس مفاهیم به 17

 جمع

 
16 48 

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 یادگیري ظرفیت، و ترکیب وتحلیلتجزیه صالحیت ،فهم تنوع ،ايمباني دانش حرفه گذاري، پایهشایستگي استفاده از دانش در عمل
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  منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1389 آییژ   حسن ملکي تدریس در کودکستان

 1397 سمت  حسن شعباني آموزشي و پژوهشي هايمهارت

 1398 آییژ  و محمد احدیان آقازادهمحرم  نوین تدریس هايروش

ي و پیش از دبستان ها در مراکزها و اندیشهآموزش قلب

 ابتدایي
 1393 سازوکار حسین افشین منش یسئکاترین لو

 در دوره پیش از دبستان وپرورشآموزشمباني 

 
 1393 سمت  مفیدي فرخنده

 

 (ي و یادگیري مطلوب درساستانداردهاي آموزشي )شرایط آموزش -د

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس 

 ویدئو پروژکتور مجهز بهنفر،  31کالس 

 

 (.اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي وتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 ...و، تمرین و تکرار، پژوهش گروهي ايمباحثهسخنراني 

 

انجام کار ( رفع عیب و...( -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، شفاهي، هايپرسش) ارزشیابي روش سنجش و

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت) عملي انشایي، مشاهده رفتار هايپرسشساخته( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهدر محیط

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیتها گزارش ر، ارائه مقاالت و طرح( پوشه مجموعه کا.اي وحرفه

 ...وتحقیقاتي  هايفعالیت، گزارش شدهيسازهیشب يهاطیمحعیني و انشایي، انجام کار در  هايپرسشکتبي،  هايآزمونشفاهي،  هايپرسش

 

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 علوم تربیتي و روانشناسي هايگرایشداراي مدرک دکتري و یا حداقل کارشناسي ارشد در 
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 و کاردستي ينقاش هنر، آموزش هايمهارتپرورش درس  -3-4 

 تخصصي : درسنوع 

  -:نیازپیش

  -هم نیاز:

 در مراکز پیش از دبستان قاشي، کاردستي و استفاده از آنن باهنرآشنایي هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 ریز محتواسرفصل و  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 نقاشي کودک

 و فعالیت جسمي تا ذهني اثرگذاريمرحله  -

 (منظم هايخطيخطنامنظم،  هايخطيخطعمومي آن: ) هايویژگينامفهوم و  هايکردن خطيخطمرحله  –

 عمومي آن هايویژگيفکري و  ریزيطرحمرحله  -

 عمومي آن هايویژگيو تقلید  تصویرسازي مرحله -

 

 

1 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 آموزش نقاشي هايروش

 مختلف هاياندازهتو پر و توخالي در  هاينقطه نقاشي کردن با -

 توسط مربي یافتهاختصاصنقاشي کردن با خطوط 

 شدهتعیین نقاشي کردن با اشکال هندسي

 همکاري گروهي کودکاننقاشي آزاد با  -

 و انتخاب تصاویر خیالي برتر چشمان بستهبا  خطيخطنقاشي  -

 در کالس شدهتعیین هايمدلو  نقاشي با موضوعات مختلف -

 مختلف دیدهايخالقیت بیشتر و آشنا شدن با زاویه  منظوربهیکدیگر  هاينقاشيتکمیل  -

 رنگي هايلکهبا  تصویرسازي -

 حروف الفبا و اعداد هايفرمشخصیت با استفاده از  خلق و تصویرسازي -

 

 

 نقاشي: آموزشاهداف 

 موضوع نقاشي انتخاب ،و گفتگوبحث  با : روش توسعه دیدباهدفاتخاذ روش متناسب 

 

 

 

1 

 

 

6 

3 

 :هاآن با کار و هایژگيوهنر  آموزش در موردنیازوسایل 

 :مداد شمعي

 مختلف هايبافتو ایجاد  مداد شمعي رويتکنیک خراش  آموزش

 و استفاده در تکه چسباني واط یا با سشوار مداد شمعيذوب تکنیک  آموزش

 

 

 

 

 

1 

 

 

6 

   :آبرنگ 4

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد

 96 16 تعداد ساعت
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 و راندن آبرنگ توسط مداد شمعي در یک نقاشي زمانهم و آبرنگمداد شمعي  آموزش

 :مداد رنگي

 و انگشت رنگي هايگرده نقاشي با

 کنپاکو پنبه و  مداد سیاه با پودرنقاشي  

 و بوم نقاشي و رنگ انگشتي و ساخت آن ومقلمرنگ مایع،  انواع گواش و

 (رنگي جوهرهاي)نقاشي برجسته با چسب چوب و اکولین 

 

1 

 

6 

5 

 :خمیربازي ،سازيمجسمهگل 

 هاآنو نقاشي کردن  گريسفالبا گل  سازهاو دست هاشکلساخت انواع 

 هاآن با روش کاهشي و افزایشي و نقاشي روي سازيمجسمه یا خمیرایجاد خراش روي گل 

 

1 

 

6 

 

6 

 

 

 :ساده هايچاپ آموزش

 تهیه رنگ انگشتي طرز وچاپ با انگشت 

شابلون، ظروف  ، نخ، جوهر، الستیک، نقوش برجسته،کنپاک، هاسبزي، انواع هابرگانواع  وسیلهبه هاچاپ

 مختلف بر روي مقوا و پارچه اشیاو  ابر، غلطک قطعات ، مونو پرینت، طلق،بارمصرفیک

 مفهومي هايمجسمهو ساخت  دورریزها انواع ،پارچه کبریت، وجوب هاساقه ، یونولیت،و ریسمانآشنایي با نخ 

 

 

1 

 

 

6 

7 

 :کاغذيکارهاي 

 اریگامي -3 اشکال هندسي کاغذي -2هاي رنگي و روزنامه کردن کاغذ و تا برش -

 با موضوع، گروهي کاردستي آزاد،

 کاردستي تاریخچه ،تعریف کاردستي

 کالژمنزل براي کارهاي دستي و  مصرفبياستفاده خالقانه از وسایل و مواد  -

 خالي و روزنامه باطله و چسب چوب هايقوطينمایشي پاپیه ماشه یا  هايعروسکساخت  -

 دورریزهاساخت بادبادک کاغذي با  -

 گروهي و تزئین آن صورتبه آرزوهايساخت جعبه  -

روي آن و چسباندن حیوانات خاص هر  هاخشکيو  هاآب درآوردنو بادکنک و  خمیرکاغذساخت کره زمین با  -

 منطقه در جاي خود

 مختلف با سنگ هايکاردستيساخت  -

 ساده هايپازلساخت  -

 خلق موجودات خیالي و آشنا شدن با ویژگي خاص حیوانات منظوربهتلفیق تصاویر حیوانات با یکدیگر  -

  

 

 

1 

 

 

6 
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 :کالژانواع 

 اعضاء خانواده 3*4 عکس وکالژ اعضاي خانواده یا پارچه و کاغذها و مقواهاي رنگي -

 انواع پارچه و اسفنج و نمدهاي رنگي بعديسهبرجسته و  کالژ -

 

 

1 

 

6 

9 
 ساخت پوشش بدن پرندگان توسط کالژ پر -

 براي پر کردن نقاشي مختلف و سایزهاي هارنگکامواهاي رنگي در  کالژ -

 

1 

 

6 
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 و درآوردن اشکال حیوانات و انسان انواع برگکالژ -

 

11 

 خشک هايگلو  هاسبزيو  انواع حبوبات کالژ-

 رنگي هايو پارچه( با عکس )خانوادگي کالژفتو  آموزش -

 فانتزي هايپستالکارتساخت  -

 

 

1 

 

6 

11 

 :هاعروسکطرز تهیه انواع 

 و اجراي نمایش (، فیموخمیرکاغذي، نمدي، ايپارچه ،نخي ،توپي ،کاموایي مقوایي،)

 قیچي با کار

 عروسک با گفتگو و حرکت طریقه. و کاموایي اي،پارچه بازي، هايعروسک انواع ساخت آن، انواع و هاعروسک

 (عروسک با گفتگو و حرکت طریقه بازي،شبخیمه سیمي،: )متحرک هايعروسک ساخت

 عروسک با گفتگو و حرکت طریقه نخي، انگشتي، هايعروسک ساخت

 

1 

 

6 

12 

 ها با استفاده از:طرز تهیه انواع ماسک

 و بادکنک خمیرکاغذصورت،  نقاشي باندهاي گچي، رنگي،مقواهاي  هاي مقوایي،پاکت هاي رنگي،فوم

 محیط از استفاده...( و پالستیکي هايبطري توپ، روزنامه،) بازياسباب ساخت در مصرفبي وسایل از استفاده

 و بارنگ بازيبازي گل بازي،شن بازي،آب مانند ساده ابزار با و ابزار بدون هايبازي معرفي بازي، در اطراف وسایل

 هافعالیت آموزشي هدف ،...

 

1 

 

6 

13 

 هارنگ

 با سه رنگ اصلي آمیزي نقاشي فقطهاي اصلي و رنگآشنایي بارنگ

 هاي فرعيآمیزي نقاشي فقط بارنگدو( و رنگدرجه) هاي فرعيآشنایي بارنگ

 هاي ترکیبيبارنگ آمیزي نقاشي فقطدرجه سه( و رنگ) هاي ترکیبيآشنایي بارنگ

 

 

 

1 

 

 

6 
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 هاي سردآمیزي نقاشي فقط بارنگهاي سرد و رنگآشنایي بارنگ

 هاي گرمآمیزي نقاشي فقط بارنگهاي گرم و رنگآشنایي بارنگ

 هاي مکملآمیزي نقاشي فقط بارنگهاي مکمل و رنگآشنایي بارنگ

 

 

1 

 

6 

15 

 براي کودکان: هارنگکاربرد 

 هاي گرم و سرد(رنگ سبز، قرمز، زرد، آبي،) هارنگرواني  تأثیر

 شکل و رنگ

 هاروش آشنایي بارنگ

 استفاده از وسایل موجود در محیط

 

 

 

1 

 

 

6 

 

16 

 

 

 هارنگمجاورت  ،هارنگآمیزي هم

 بازي بارنگ: 

 هابازي دورنگ

 :نقش مربي در پرورش خالقیت و استعداد هنري کودکان

 

1 

 

6 
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 مهارت مربي در کارهاي هنري -الف 

تحمیل نکردن سلیقه شخصي، توجه  در هنگام تشویق باید رعایت کنند )خودداري از انتقاد،اصولي که مربیان -ب 

 نمایش کارهاي کودکان( صورت گروهي،تذکر اشتباهات به راهنمایي غیرمستقیم، هاي کودکان،به صحبت

 96 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
خالقیت ،ابتکار ،ظرفیت یادگیري ،و ترکیب وتحلیلتجزیهصالحیت  ،فهم تنوع ،ايمباني دانش حرفه گذاريپایه  

 

  منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1389 نو دنیاي اصغر زادهنازلي  گلینسکایا و نقاشيطراحي  آموزش

دایره المعارف هنرهاي دستي مجموعه 

 جلديده

 میج تامسون، روث دیوید مایکل،

 رابینز، يدر وود، سیساراگر رابینز،

 ویلکس آنجال

 کمالي، رایسم قاسم قالیباف،

 ترابي عاطفه
 1386 پیام آزادي

 1388 پیدایش بازانخاکعلي  جودي بالچین نقاشي تزئیني

 5تا  3 خردساالن براي نقاشي آموزش

 سال
 1393 نو دنیاي قرقشه داغي قره مرضیه بالند کوپر جین

 1397 فرهنگ معاصر  رویین پاکباز دایره المعارف هنر

 1396 انتوس  غالمحسین نامي مباني هنرهاي تجسمي

 1396 سناگستر  ماندانا شیخ انصاري کارگاه هنر کودک
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس 

 نفر 21 حداکثر ،نفر 15کارگاه آموزشي حداقل 

 

انجام کار ( رفع عیب و...( -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، شفاهي، هايپرسش) روش سنجش و ارزشیابي

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت) عملي انشایي، مشاهده رفتار هايپرسشساخته( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهدر محیط

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیتها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وحرفه

 شفاهي و... هايپرسش، و تشریحي تستي کتبي: آزمون مجموعه کار، پوشه (،هاساختهدستانواع ) کارتولید نمونه 

 

 (.اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي وتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 اي، روش تمرین و تکرار، روش کارگاهي و...روش مباحثه روش سخنراني،

 

 تحصیلي و تجارب(سوابق  مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 داراي مدرک دکتري یا حداقل کارشناسي ارشد نقاشي یا گرافیک 
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 درس ادبیات کودکان -3-5

 تخصصي نوع درس: 

 -نیاز:یشپ

  -هم نیاز:

 جایگاه آشنایي با ادبیات کودکان و انواع آن وهدف کلي درس: 

 آن در رشد و تربیت کودکان

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 

 ادبیات کودکان: تعاریف، اهداف و ضرورت

 معني تعریف ادبیات: عناصر اصلي، لفظ،

 السبزرگمقایسه ادبیات کودکان با ادبیات عام و مقایسه آن با ادبیات خاص 

 اهداف ادبیات کودکان: اصلي و فرعي

 ضرورت ادبیات کودکان

 

 

2 - 

2 

 

 :تاریخچه ادبیات کودکان

 نر جهاادبیات کودکان دروند رشد 

 ر ایرانادبیات کودکان دروند رشد 

 

2 - 

3 

 معیارهاي انتخاب کتاب

 کتاب مشکالت جامعه در رابطه با انتخاب

 معیارهاي انتخاب کتاب

 :کتاب کودکنقد و نقد 

 هاي کودکانعوامل مؤثر در نقد و بررسي کتاب

 نقد ظاهري:

و نوع  قیمت ،ي حروفروي جلد و تصاویر داخل کتاب اندازه نقشظاهري کتاب )قطع کتاب،  هايویژگي

 کاغذ(

 

2 - 

 
 عملي نظري

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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4 

 نقد محتوایي:

با گروه سني مخاطب  پردازي و ... پیام مناسبنگاهي به ساختار و پیام اثر )سوژه، طرح، پرداخت، شخصیت

 موردنظر کتاب(

 نویسي، سوژه و پرداختنقد تکنیکي: روش داستان

 وجود آورنده داستان خوب عوامل به

 (گیرينتیجه ي اوج و فرود،مراحل داستان )مقدمه، بحران، نقطه

 نظرات جدید در مورد مراحل داستان

 در یک داستان خوب کودکانه هاآن هايویژگيها وضعیت شخصیت

 گویيحوادث و محیط قصه

2 - 

5 

 نویسيسبک نگارش ساده

 اصول نثر خاص کودکان

 واژگان پایه

 استفاده از کلمات مترادف

 گذاري کلمات جدیداعراب

 عدم استفاده از کلمات مخفف و عامیانه

 استفاده از عبارات و جمالت کوتاه

 استفاده از عالئم نگارشي

2 - 

6 

 زندگي کودککاربرد ادبیات کودکان در 

 تربیتي آثار ارزش و اهمیت

 اهداف تربیتي

 رواني و فکري آثار تأثیر

 و عاطفياخالقي  تأثیر

2 - 

7 

 ارزش و اهمیت آموزشي آثار

 شناسيجهانکاربرد 

 هاينمونهدر ادبیات کودک و نشان دادن  شناسيجهانکاربرد 

 سوادآموزيکاربرد 

 

2 - 

8 

 

 

   کمکي ادبیات کودکآشنایي با منابع و ابزارهاي 

 

 

9 

 

 

 انواع ادبیات کودکان: ادبیات شفاهي

 (هاآنضوابط انتخاب و ارزیابي )قوم  هايقصه –فابل  –افسانه  –متل  –الالیي 

نگاه نو به یک افسانه قدیمي و ربط آن به یک  شرح ملل، هايافسانهفصول مشترک  –صور مختلف افسانه 

 زندگي روزمره

 ادبیات داستاني

2 - 
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 زمان: ازنظر

 هاي آنکالسیک و بیان نمونه

 مدرن ون

 خطي و مدرن آثاربین  مقایسه ،هاآنبیان ساختار 

11 

 

 و نو انگیزشگفت هايداستانانواع ادبیات کودکان: 

 تعریف قصه و داستان

 تفاوت قصه و داستان

 قصه هايویژگي

 علمي تخیلي و انواع آن هايداستان

 و نو انگیزشگفت هايداستانضوابط انتخاب و ارزیابي 

2 - 

11 

 

 گراواقع هايداستانانواع ادبیات کودکان: 

 واقعي در زندگي کودکان هايداستانجایگاه 

 واقعي هايداستانانواع 

 داستان خوب يدهندهتشکیلعناصر 

 گراواقع هايداستانضوابط انتخاب و ارزیابي 

2 - 

 غیرداستانيانواع ادبیات کودکان: ادبیات  12

 و سفرنامه نامهزندگيمستند، علمي و اجتماعي، فلسفي، دیني، اخالقي، روانشناسي،  هايکتاب

2 - 

13 

 

روزنامه، ) جمعيارتباط هايرسانهبازي و سرگرمي و هنر ادبیات کودکان و سایر  هايکتابمرجع،  هايکتاب

 هاآنضوابط انتخاب و ارزیابي  (صوتي و تصویري هايرسانه، سایر تلویزیونمجالت، سینما و تئاتر، رادیو و 

 

2 - 

14 

 

 ادبیات کودکان: شعر

 درون مایع و ساختار

 (شعر کودک )روایي، تغزیلي، طنزآمیز، آزادانواع 

 (و تربیتي مضامین و مفاهیم شعر کودک )وصفي، تمثیلي، حماسمي، اخالقي

 (ي انتهایيهجایي، عروضي قافیه میاني و قافیه)انواع وزن و قافیه 

 ضوابط ارزیابي و انتخاب شعر براي کودکان

2 - 

15 

 تصویري هايکتاب

، انواع هاآنتصویري و معیارهاي انتخاب  هايکتابمصور،  هايکتابتصویري و  هايکتابتعریف و تفاوت 

تصویري، عناصر  هايکتابتصویري، رابطه متن و تصویر در  هايکتابتصویري، موضوعات  هايکتاب

 تصویري هايکتابمصور و تصویري، ضوابط انتخاب ارزیابي  هايکتابدیداري در 
2 - 
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16 

 

 ي خواندن:اشاعه

 بر کمیت و کیفیت خواندن کودک مؤثرعوامل 

 معیارهاي خواندن

 آمادگي بر خواندن

 خواندن کودک هايمهارت

 صدا خوانيبا 

 با صدا خواني هايویژگي

 ادبیات و برنامه درسي خواندن

 تربیت ذوق مطالعه کودکان

 هاي ترویج خواندن در جهانبرنامه

 هاي ترویج خواندن در ایرانبرنامه

 

2 

 

 

- 

 

 

 - 32 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 دانش در عمل ظرفیت یادگیري ابتکار خالقیت شایستگي استفاده از

 

  منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج

 ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
 سال انتشار

 

 ادبیات کودکان و نوجوانان

 ادبیات کودکان و نوجوانان

 

 

 1397 زنانروشنگران و مطالعات   بنفشه حجازي

 1397 سمت   ثریا قزل ایاغ ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن

 ادبیات کودکان

 
 1397 اطالعات  اري نژادعش اکبرعلي

 در باغ شعر کودکان قرننیم
 اشعار عباساز  ايگزینه

 یمني شریف
 1384 تهران 

 زبان و ادبیات کودک و نوجوان

 

 1386 آزاد دانشگاه  فضیلتمحمود 

 ادبیات کودک بنیادهاي

 
  کمال پوالدي

پرورش فکري کودکان و  کانون

 نوجوانان
1388 

 گامي در ادبیات کودک و نوجوان

 

 

 دبیزش   سعید غفاري
1384 

بحثي در شناخت مفهوم )بر ادبیات کودک  ايمقدمه

 (کودکي

 

  آباديشاه حمیدرضا
کانون پرورش فکري کودکان و  

 نوجوانان
1385 
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 نظریه ادبیات کودک نقدرویکردهاي 

 مرتضي خسرونژاد با

 از پرفسور ايمقدمه

 پیترهانچ

 
پرورش فکري کودکان و  کانون 

 نوجوانان
1388 

 1385 هافرهنگ  سیدآبادي اصغرعلي مخاطب شناسي سنتي عبور از

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس 

 ژکتورومجهز به ویدئو پر، نفر 31 کالس

 

 (.اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي وتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 گروهي، مطالعه موردي و ... پژوهش اي، تمرین و تکرار،سخنراني، مباحثه

 

انجام کار ( رفع عیب و...( -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، شفاهي، هايپرسش) روش سنجش و ارزشیابي

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت) عملي انشایي، مشاهده رفتار هايپرسشساخته( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهدر محیط

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیتها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وحرفه

تحقیقاتي، فعالیت  هايفعالیت، گزارش شدهسازيشبیه هايمحیطعیني و انشایي، انجام کار در  هايپرسشکتبي،  هايآزمونشفاهي،  هايپرسش

 و... عملي

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 تربیتي پیش از دبستان و علوم، کتابداري یا ادبیات نمایشيادبیات کودکان یا حداقل کارشناسي ارشد  ت فارسيادبیازبان و داراي مدرک دکتري 
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 به کودکان آموزش بازي هايمهارتدرس پرورش  -3-6

 تخصصي نوع درس: 

  -نیاز:پیش

 -هم نیاز: 

  يبازاسبابکار گیري  به کودکان و به آموزش آن هايمهارتهاي بازي و آشنایي با دیدگاههدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 بازي 

 ، تاریخچه بازيتعریف بازي

 ضرورت و اهمیت بازي

 عوامل مؤثر در بازي

 فردي هايویژگي

 تغذیه و بهداشت و ... جنس، سن، عوامل مربوط به هوش و خالقیت،عوامل محیطي، 

4 - 

2 

 بازي در ابعاد مختلف رشد کودک هايارزش

 بعد جسماني

 بعد اجتماعي

 بعد اخالقي و معنوي

 بعد شناختي و نمادین

 درماني

 بعد عاطفي

 ذهني و خالقیت نقش بازي در رشد

4 - 

3 

 هاي بازي:نظریه

 انرژي اضافي یا مازاد

 پیش تمرین

 استراحت و رفع خستگي

 هاي اجداديتکرار فعالیت

 هاي غریزيدهلیز فعالیت

 جبران

 اصل لذت

 گشایي یا تصفیه عواطفعقده

 :پردازاننظریهبازي از دیدگاه 

8 - 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 64 32 تعداد ساعت
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 پیاژه 

 فروبل

 ماریا مونته سوري 

 اسپاداک

 امویک

 هاسایر دیدگاه

4 

 نحوه اجرا، محیط اجرا(انواع بازي )ماهیت، 

 مندقاعدهفعال، مهارتي و اکتشافي، تقلیدي، سازنده، نقش و  ماهیت بازي:

 هاي گروهي و انواع آنبازيو انواع آن،  فردي هايبازينحوه اجراي بازي: 

 محیط )باز و بسته( ازنظر انواع بازي

4 - 

 

 

 

5 

 

 

 

 نقش درماني بازي

 درمانيبازيتعریف 

 درمانيبازيانواع 

 بازي در درمان مشکالت کودکان کاربرد

 درمانيبازيو اتاق  درمانيبازيهاي درماني گروهي، انواع گروهبازي

 بازي و کار

3 - 

6 

 هابازياسباب

 بازيتعریف اسباب

 بازيتاریخچه اسباب

 اهمیت وسایل بازي

 هابازيانواع اسباب

 :یافتهسازمان هايبازياسباب

 هايمهارتهایي براي تقویت بازيگویشي و اسباب تشخیصي،محرک، جالب، هاي خردساالن،بازياسباب

 دستي و هماهنگي چشم و دست

 هاي سازمان نیافته:بازياسباب

 تصوري هايبازيوسایل الزم براي  خالقه، هايبازيوسایل الزم براي  هاي ساختني،بازياسباب

3 - 

7 

 بازي کودکان:بازي و اسباب هايویژگي

 متناسب با:

 نیاز کودک و سن

 سادگي و جنس 

 فرهنگ و مذهب 

 محیط

 مراقبت دقیق

 عالقه

3 - 
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 مقررات بازي

 استفاده کودک از وسایل بازي ایمني کنترل بهداشتي و

 آموزشي وسایل از کودک استفاده ایمني کنترل بهداشتي و 

 

8 

 :هابازيو اسباب هابازي کاربرد

 مهارتي و پرورشي و آموزشي حرکتي، حرکتي، - حسي حسي،: مرحله چهار در هابازي ارائه: آموزشي

 .و شخصیت و هوش عاطفي، رشد شناختي، رشد فردي، رشد اجتماعي، رشد تشخیص: تشخیصي

 و آموزشي اختالالت فیزیکي، رفتاري، مشکالت حل) جسمي و روحي شرایط بهبود و پرورش: درماني

 ...(و تمرکزي

 شرایط بازي تأمیننقش اولیا و مربیان در 

3  

9 

 :اول مرحله

 کودک مختلف حواس پرورش

 (گانه 5 حواس تقویت) حسي هايبازي

 :ماهگي 7 نوزادها سني هايگروه در بازي وسایل هابازي انواع و هاویژگي

 (تهیه طرز و آموزشي اهداف و تعریف) آویزها

 (تهیه طرز و آموزشي اهداف و تعریف) جغجغه صدادار وسایل

 :ماهگيهفت تا نوزاد سني هايگروه براي هابازي و هافعالیت

 (بدني هايفعالیت و هابازي کلمات، و صدا به مربوط هايفعالیت)

 ...خمیر تاپتاپ انگشتان، با بازي مچل، و کچل بازي، دالي حوضک، ليلي الالیي،

 :قبل مرحله همراه به دوم مرحله

 و جسماني رشد- کودک، بزرگ و کوچک عضالت تحرک و حواس تقویت) حرکتي و حسي هايبازي

 ...(و شناختي رشد

 :ماهگي 12 تا ماهگي 7 سني هايگروه در بازي وسایل هابازي انواع و هاویژگي

 (تهیه طرز و آموزشي اهداف و تعریف) مکعب

 (تهیه طرز و آموزشي اهداف و تعریف) ايپارچه هايکتاب

 :ماهگي 12 تا 7 سني هايگروه براي هابازي و هافعالیت

 ...(و خانه از خارج و داخل هايبازي بدني، هايفعالیت هابازي کلمات، و صدا به مربوط هايفعالیت)

 بازيخاله ببر، کباب بده نان بازي،توپ پر،کالغ ها،متل ها،آتل

- 8 

 

11 

تعریف و اهداف ) هاجورچین ماهگي: 18 تا 12هاي سني وسایل بازي در گروه هابازيها و انواع ویژگي

 آموزشي و طرز تهیه(

هاي در هم رونده بازياسباب (هاي مختلف باهم )چشم و دست و...کننده حسهاي هماهنگبازياسباب

 اهگي:م 18 تا 12 هايبراي گروه هابازيها و فعالیت )تعریف و اهداف آموزشي و طرز تهیه(

 داخل و خارج از خانه، هايبازي ،هاي بدنيفعالیت هابازي ،هاي مربوط به صدا و کلماتفعالیت)

 هاي هنري و...(فعالیت

- 8 
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هاي بازياسباب سالگي: 2ماهگي تا  18 هاي سنيوسایل بازي در گروه هابازيها و انواع ویژگي

 تعریف و اهداف آموزشي و طرز تهیه() ايها و میله استوانهکننده چشم و دست، حلقههماهنگ

شده )تعریف و اهداف آموزشي و جعبه وسایل جاسازي هاي مختلف،کننده حسهاي هماهنگبازياسباب

 طرز تهیه(

 

11 
 :سالگي 2ماهگي تا  18 براي کودکان هابازيها و فعالیت

 (داخل و خارج از خانه و... هايبازي ،هاي بدنيفعالیت هابازي ،هاي مربوط به صدا و کلماتفعالیت)
- 8 

12 

هاي جهت هماهنگي بازياسباب سالگي: 5/3 تا 2هاي سني وسایل بازي در گروه هابازيها و انواع ویژگي

تعریف و اهداف ) جور کردني و جفت کردني و پیچ کردني چشم و دست، هاي مختلف باهم،حس

 )تعریف و اهداف آموزشي و طرز تهیه انواع خمیرها(گل بازي و خمیربازي ( آموزشي و طرز تهیه

 سالگي: 5/3تا  2هاي سني براي گروه هابازيها و فعالیت

 داخل و خارج از خانه و...( هايبازي ،هاي بدنيفعالیت هابازي، هاي مربوط به صدا و کلماتفعالیت)

 8 

13 

 هاي حرکتي به همراه مراحل قبليآغاز برنامه مرحله سوم

 هاي گروهي،تفکر، برنامه و توان تعادلي و تمرکزي کودک، باال بردن توان فیزیکي حرکتي: هايبازي

 بنديموشک، چشمبازي، قایمتوپ شدن کودک در گروه بدون بردوباخت،مطرح

 سالگي: 5 تا 5/3هاي سني وسایل بازي در گروه هابازيها و انواع ویژگي

 رز تهیه(لوگو )تعریف و اهداف آموزشي و ط

 )تعریف و اهداف آموزشي و طرز تهیه( هاي ورزشيبازياسباب

 :سال 5 تا 5/3 هاي سنيبراي گروه هابازيها و فعالیت

 خانه و...( داخل و خارج از هايبازي، هاي بدنيفعالیت هابازي، هاي مربوط به صدا و کلماتفعالیت)

 8 

14 

 به همراه مراحل قبل: مرحله چهارم

هوش  هوش کالمي،» هاي کودکپرورش هوش و تقویت هوش آموزشي و پرورشي و مهارتي هايبازي

 «هوش موسیقیایي و... فضایي،

تقلیدي ساختني، خیالي  وضعیت استراتژیکي و اکتشافي، درک و قدرت تشخیص، و پژوهشي، وتوان علمي

 و نمایشي باقاعده

دومینو )تعریف و اهداف آموزشي  سالگي: 7 تا 5 هاي سنيوسایل بازي در گروه هابازيها و انواع ویژگي

 و طرز تهیه(

 (لوتو )تعریف و اهداف آموزشي و طرز تهیه

 :سال 7 تا 5هاي سني براي گروه هابازيها و فعالیت

بازدیدها  داخل و خارج از خانه، هايبازي ،هاي بدنيفعالیت هابازي ،هاي مربوط به صدا و کلماتفعالیت)

شرایط اجتماعي و  جنسیت، قومیت، سنت، مذهب، هایي متناسب بافرهنگ،بازي و پرورش خالقیت،

 کاري باغباني و...(گل ،کاربردي مانند آشپزي هايبازياقتصادي، معرفي پرچم و سرودهاي ملي و 

 ا من ساختم، دبرنا، فکر بکرو...باالبلندي، گردو بازي، کارت بازي، یک قل دوقل، این شکل ر

 8 

 8  :باز فضاي در گروهي هايبازي 15
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 ...و برممي گله و گرگم زنجیرباف، عمو باالبلندي، حرکتي،

 .و فامیلاسم آموزشي، هايبازي

 .و پرکالغ شناختي، هايبازي

 .و اشک به قایم حرکتي، و حسي هايبازي

 .و بازي گردو دارم، مرغ یک ریاضي، با بازي

 .و بگیر بغلي خالق، هايبازي

 .و قیچي کاغذ سنگ حدسي، هايبازي

16 

 بسته فضاي در گروهي هايبازي 

 .و رشتهدست فوتبال قل، دو قل یک مهارتي، هايبازي

 .و نوازشي بازي،خاله عاطفي، هايبازي

 .و فامیلاسم دارم، مرغ یه بازي، کارت آموزشي، هايبازي

 و خودش کار هرکسي پاشو، و بشین بندي،چشم تمرکز، هايبازي

- 8 

 64 32 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 ايمباني دانش حرفه گذاريپایه ابتکار خالقیت ،ظرفیت یادگیري ،ايمباني دانش حرفه گذاريپایه

 

  منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 راهگشا  سیامک رضا مهجور بازي شناسيروان

 1397 پیام نور   احمدوند محمدعلي بازي شناسيروان

 نقش بازي در پرورش فکري کودکان
آ. اي. آ.ک برند ارفکو،

 مانوسیک
 1386 دنیاي نو باباجانمهري 

 انگجيتلخیص لیلي  جین مارزول جین لوید از راه بازي آموزش
سازمان پژوهش و 

 آموزشي ریزيبرنامه
1391 

 1381 احرار  سیامک خدایي خیاوي بازي شناسيروان

و  هاروش،هانظریه ،درمانيبازي

 کاربردهاي بالیني
 دانژه  الهه محمد اسماعیل

1396 

 

آموزشي براي کودکان )از تولد  هايبازي

 (تا دوسالگي
  رضا فالح چاي

و  سازمان انجمن اولیا

 مربیان
1396 

 هايبازي) بازيیادگیري از طریق 

 آموزشي براي کودکان دو تا چهارساله(
  رضا فالح چاي

 و اولیا انجمن سازمان

 مربیان
1396 
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براي  کارهاي دستي و هنري کودکان

 مربیان و اولیایي کودک

لیلي انگجي و منوچهر 

 ترکمان
 

سازمان پژوهش و 

 آموزشي ریزيبرنامه
1393 

آموزشي  هايسرگرميو  هابازي

 الگي(س 5/2)از تولد تا  دبستانيپیش
 1391 خجسته ترجمه زهرا یعقوبي سوزان مردیت -جي روبین

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس 

 ژکتورو، مجهز به ویدئو پرنفر 31کالس 

 

 (.اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي وتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) تدریس و ارائه درسروش 

 .، پژوهش گروهي، مطالعه موردي وايپروژه ،کارگاه اي، تمرین و تکرار،سخنراني، مباحثه

 

انجام کار ( رفع عیب و...( -یابيعیب) آزمون شناسایي -عملکردي آزمون کتب، حل مسئله، شفاهي، هايپرسش) روش سنجش و ارزشیابي

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت) عملي انشایي، مشاهده رفتار هايپرسشساخته( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهدر محیط

 ات، خود سنجي و...تحقیق هايفعالیتها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وحرفه

، شدهسازيشبیه هايمحیطعیب و...(، انجام کار در  رفع ،یابيعیب) یيشناساعملکردي، آزمون  -کتبي هايآزمونشفاهي،  هايپرسش

تحقیقاتي  هايفعالیت ، گزارشهاطرحمقاالت و  ارائهو...(،  ايحرفه، رعایت اخالق پذیريمسئولیترفتار )عیني و انشایي، مشاهده  هايپرسش

 و...

 

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 و روانشناسي علوم تربیتي هايگرایشداراي مدرک دکتري یا حداقل کارشناسي ارشد 
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 روانشناسي رشد کودک درس  -3-7

 تخصصي  :درسنوع 

  :-نیازپیش

  -هم نیاز:

 ...، ذهني، اخالقي و يازنظر عاطفمختلف رشد کودک  هايجنبهآشنایي با مفاهیم روانشناسي رشد و هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 رشد

 تعریف رشد

 تعریف و موضوع روانشناسي رشد 

 هدف و کاربرد روانشناسي رشد 

 ضرورت و اهمیت روانشناسي رشد

 تاریخچه روانشناسي رشد 

2 - 

 - 2 اصول و قوانین رشد 2

 - 2 و مطالعه و تحقیق در روانشناسي رشد هاروش 3

 

 

4 

 

 شدردر  مؤثرعوامل 

 نقش وراثت 

 صادي، اجتماعي و خانوادگي و ...(فرهنگي، اقت هايتفاوت)نقش محیط  

 

 

2 - 

5 

 هانظریه

 ي روانشناسي رشدهانظریه

 نظریه پیاژه درباره رشد شناختي 

2 - 

 - 2 نظریه کلبرگ درباره رشد اخالقي 6

 - 2 اجتماعي -نظریه اریکسون درباره رشد رواني  7

 رشد از دیدگاه اسالم 8

 

 (قبل و بعد از تولد)مراحل رشد  

 در رشد مؤثرعوامل 

2 - 

9 

 مختلف رشد هايجنبه

 رشد جسمي و حرکتي

 رشد جسمي و حرکتي هايویژگي

 و حرکتي رشد جسميدر  مؤثرعوامل  

2 - 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 پیش از تولد در مرحلهرشد جسمي و حرکتي 

11 

 (.ادرار و آموزشراه رفتن، )پایان دوسالگي  از تولد تا و حرکتيرشد جسمي 

 سالگيشش تا پایان سالگيسهرشد جسمي و حرکتي از 

 (سالگيششبررسي جدول رشد جسمي و حرکتي کودکان )از تولد تا پایان  

2 - 

11 

 رشد ذهني

 رشد ذهني هايویژگي

 دوسالگيپایان  از تولد تا رشد ذهني

 سالگيششتا پایان  سالگيسهرشد ذهني از 

2 - 

12 

 رشد اخالقي

 رشد اخالقي هايویژگي

 سالگيششرشد اخالقي از تولد تا 

 

2 - 

13 

 کالمي رشد

 رشد کالمي هايویژگي

 دوسالگيپایان  از تولد تا رشد کالمي

 سالگيششتا پایان  سالگيسهرشد کالمي از 

2 - 

14 

 رشد عاطفي

 حسادت، رقابت، پرخاشگري، وابستگي و...()کودک  رشد عاطفي هايویژگي

 دوسالگياز تولد تا پایان  رشد عاطفي

 سالگيششتا پایان  سالگيسهاز  رشد عاطفي

 

2 - 

15 

 رشد اجتماعي

 استقالل و ...( ، همانندسازيساالنبزرگو  ساالن باهمارتباط ) کودک رشد اجتماعي هايویژگي

 دوسالگي از تولد تا پایان رشد اجتماعي

 

2 - 

16 
 سالگيششتا پایان  سالگيسهرشد اجتماعي از 

 نقش اولیا ء و مربیان در رشد کودک
2 - 

 - 32 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
، ظرفیت یادگیريايمباني دانش حرفه گذاريپایه  
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  منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 (1روانشناسي رشد )
دکتر سوسن سیف و 

 همکاران
 

 

 سمت 
1397 

 1395 رشد  براهني محمدتقي هیلگاردارنست آر  روانشناسي رشدزمینه 

 1393 مرکز تهران مهشید یاسایي پاول هنري ماسن رشد و شخصیت کودک

 1396 سمت  محمود منصور دکتر (تحول رواني از تولد تا پیري)روانشناسي ژنتیک 

 1393 ساوالن حمزه گنجي جیمز وندرزن روانشناسي رشد

 

 و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي  -د

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس 

 ژکتوروویدئو پر مجهز به ،نفر 31کالس 

 

اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.و

 گروهي، مطالعه موردي و...، تمرین و تکرار، پژوهش ايمباحثهسخنراني، 

 

( رفع عیب و...( -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، شفاهي، هايپرسش) روش سنجش و ارزشیابي

 عملي انشایي، مشاهده رفتار هايپرسشساخته( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط

تحقیقات، خود سنجي  هايفعالیتها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفهپذیر، مسئولیت)

 و...

 .تحقیقاتي و هايفعالیتعیني و انشایي، ارائه مقاالت، گزارش  هايپرسشکتبي،  هايآزمونشفاهي،  هايپرسش

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تحصیلي و تجارب(سوابق  مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 يو روانشناس هاي علوم تربیتيداراي مدرک دکتري یا حداقل کارشناسي ارشد گرایش
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 روانشناسي تربیتي درس -3-8

 اختیارينوع درس: 

 -:نیازپیش

 -هم نیاز: 

 هاآنهاي روانشناسي تربیتي و کاربرد عملي آشنایي با مفاهیم و نظریههدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 روانشناسي تربیتي

 تعریف

 اهداف

 تاریخچه

 از دیدگاه اسالم تربیتي هايهدف

3 - 

2 

 نظریه رشد شناختي

 (رشد و اصول اساسي نظریه پیاژهمراحل )پیاژه 

 کاربرد نظریه پیاژه در تعلیم و تربیت

3 - 

 

 

3 

 

 

 نظریه رشد شناختي برونر

 (نمادي حرکتي، تصویري،)مراحل رشد از دیدگاه برونر 

 توالي مراحل رشد

 کاربرد نظریه برونر در تعلیم و تربیت

3 - 

4 

 

 نظریه رشد شناختي ویگوتسکي

 در تعلیم و تربیت کاربرد نظریه ویگوتسکي
3 - 

5 
 (اخالقي رشد اخالقي و مراحل رشد تعریف)ظریه رشد اخالقي کلبرگ ن

 کاربرد نظریه رشد اخالقي در تعلیم و تربیت
3 - 

6 

 انگیزش و یادگیري

 تعریف انگیزش 

 انگیزش هاينظریه

 تعریف یادگیري

 اصول یادگیري

 یادگیري و انگیزش 

 انگیزش در یادگیري هاينظریهکاربرد 

3 - 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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7 

 

 یادگیري هاينظریه 

 یادگیري رفتاري اسکینر هايیهنظر 

 در تعلیم و تربیت اسکینر رفتاري کاربرد نظریه

2 - 

8 
 آزوبل ادگیري شناختيی ظریهن

 در تعلیم و تربیت آزوبل کاربرد نظریه یادگیري شناختي
2  

9 

 تفکر

 فکري هايمهارت

 آن هايمهارت وتفکر خالق  

 آن هايمهارتانتقادي و  تفکر تفکر انتقادي، تعریف،

 

 

2 

 

 

11 

 

 هوش

 پرورش هوش کودکان( هايراهوراثت و تربیت بر هوش،  تأثیر انواع هوش، ،عریف هوشهوش )ت
2 

 

11 
پرورش خالقیت  هايراهخالقیت ) تعریف خالقیت ، انواع خالقیت ، شرایط خالقیت ، فرایند خالقیت ،

 (کودکان
2 - 

 (حل مسئله توسط کودکان هايمهارتفرایند حل مسئله،  تعریف مسئله،)حل مسئله  12

 

 

2 - 

 - 2 مسئله و خالقیت حل رابطه بین هوش، 13

 - 32 جمع

 
 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب

يریادگی يبرا يریادگ، ظرفیت یادگیري، یايمباني دانش حرفه گذاريپایه  
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  منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1393 دوران سید محمدي یحیي اسالوین ایي رابرت (نظریه و کاربست) روانشناسي تربیتي

 1397 دوران  سیف اکبريعل روانشناسي پرورشي نوین

مسعود صفایي مقدم و  رابرت فیشر آموزش تفکر به کودکان

 افسانه نجاریان
 1397 رسش

 روانشناسي تربیتي اصول و کاربرد آن
جان اي، گالور و راجر اچ 

 برونینگ
 1387 دانشگاهي مرکز نشر خرازي نقيعلي

 روانشناسي تربیتي
نیستال، گیج و دیوید سي، 

 پرالیز

غالمرضا خوي نژاد و 

 جواد طهوریان
 1389 پاژ 

 1397 سمت  آباديلطفحسین  روانشناسي تربیتي

 1387 فرهنگ اسالمي  دکتر حجتي آداب تربیت از دیدگاه اسالم

 1386 فرهنگي مناد تربیتموسسه   حسیني ابوالقاسمسید  حدیث رویش

 در استعداد پرورش و کشف کلیدهاي

 کودکان
 1397 صابرین قیطاسي اکرم وینهاوس دن

 

 آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي  -د 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس 

 ژکتورو، مجهز به ویدئو پرنفر 31کالس 

 

 (.اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي وتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 ...، پژوهش گروهي، مطالعه موردي وايپروژهاي، تمرین و تکرار، سخنراني، مباحثه

 

انجام کار ( رفع عیب و...( -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، شفاهي، هايپرسش) روش سنجش و ارزشیابي

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت) عملي انشایي، مشاهده رفتار هايپرسشساخته( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهدر محیط

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیتها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وحرفه

 .تحقیقاتي و هايفعالیت، گزارش هاطرحمقاالت و  ارائه عیني و انشایي، هايپرسش ،شفاهي هايپرسش

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 ي ورواسیانشنروانشناسي تربیت حاًیترج)علوم تربیتي  هايگرایشداراي مدرک دکتري یا حداقل کارشناسي ارشد 
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 اصول راهنمایي و مشاوره کودکدرس  -3-9

 تخصصي  :درسنوع 

  -نیاز:پیش

  -هم نیاز:

 در دوره پیش از دبستان و مشاوره باراهنمایيآشنایي هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 کلیات

 تعاریف و راهنمایي و مشاوره کودک

 راهنمایي کودک

 مشاوره کودک

 انواع مشاوره کودک

 راهنمایي و مشاوره کودک تفاوت

 کودک درمانيروان

 درمانيروانتفاوت مشاوره با 

 اهداف راهنمایي و مشاوره کودک

 ضرورت راهنمایي و مشاوره کودک

 تاریخچه راهنمایي و مشاوره کودک

 راهنمایي و مشاوره از دیدگاه اسالم

2 - 

2 

 شناخت کودک و مباني آن

 لزوم شناخت خصوصیات کودکان

 (رشد جسماني، حسي، حرکتي، ذهني، عاطفي، اجتماعي، اخالقي)خصوصیات دوره شیرخوارگي 

 ()رشد جسماني، حسي، حرکتي، ذهني، عاطفي، اجتماعي، اخالقي دبستانيپیشخصوصیات دوره  

2 - 

3 

 بررسي وضعیت کودک

شخصیتي، عالیق و  خصوصیات خانوادگي، جسماني، بهداشتي، عاطفي و رواني،)بررسي وضعیت کودک 

 (استعدادها

 کودک ضرورت تشکیل پرونده

 شکل و فرم پرونده

 ل پرونده، محتویات کارت پرونده، طریقه استفاده از پرونده، مشخصات یک پرونده خوبینکات الزم در تشک

2 - 

 عملي نظري  

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت



 

51 
 

4 

 ارزیابي رفتار کودکان هايروش

 (والدین)پرسشنامه  ،مصاحبه ،مشاهده

 گروه سنجي ،بنديدرجهمقیاس 

 آزاد، خانواده و ...()تفسیر نقاشي کودک 

 رواني هايآزمون

 

 

2 - 

5 
 (حداقل سه نمونه کار از یک کودک) نقاشي کودک توسط دانشجو نقد و بررسي روانشناسي

 
2 - 

6 
 نقش افراد مختلف در راهنمایي و مشاوره کودک

 نقش انجمن اولیا مربیان و... ،نقش مدیر ،نقش روان سنج ،مددکار اجتماعي ،نقش والدین ،نقش مربي ،نقش مشاور
2 - 

7 

 و فنون مشاوره کودک هاروش ،هانظریه

 هايمسئولیتوظایف و  ،خصوصیات مشاور موفق ،شرایط مشاور مطلوب)کودک  راهنمایي مشاوره اصول اساسي

 (و مشاورراهنما 

 ي مشاوره کودک:هانظریه

 نظریه روانشناسي فردي ،محوريمراجعنظریه 

2 - 

8 

 عاطفي -نظریه عقالني

 رفتاردرمانينظریه واقعیت درماني، نظریه 

 تغییر دادن رفتار کودکان هايروش

 درمانيبازي

 (و... ، قصه درمانيدرمانيموسیقيهنر درماني )نمایش درماني، 

2 - 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :درمانيبازي

 درمانيبازيتعریف بازي و 

 هابازيانواع 

 درمانيبازيتاریخچه 

 درمانيبازياهمیت و ضرورت بازي و 

 (درمانيبازيي خاص هانظریه ،درمانيبازيي معاصر هانظریه ،ي کالسیکهانظریه) درمانيبازيي بازي و هانظریه

 درمانيبازيمراحل 

 درمانيبازي هايروش

 درمانيبازياصول 

 درمانيبازينقش 

 درمانيبازي هايروشمتون و 

 اتاق بازي هايویژگي

 درمانيبازي هايمحدودیت

2 - 

 

 

 شایع کودکان برخي از مشکالت شناخت و درمان

 :انواع مشکالت کودکان
2 - 
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11 

 

 

 

 

 

 

 ،گیريگوشه ،لمسيخود  ،لجبازي و انگشت مکیدن، ترس، ناخن جویدن 

 عدم ،ادراريشب ،جویيسلطه زورگوي، ،، دزديگویيدروغ ،پرتيحواس ،تیک تنبلي، ، پرخاشگري،قراريبي

 ، وسواس، افسردگياضطراب ،نفساعتمادبه

 ترس:

 تعریف ترس

 ترس هاينشانهعالئم و 

 علل ترس

 مان ترسرپیشگیري و د هايراه

11 

 ناخن جویدن و انگشت مکیدن:

 تعریف ناخن جویدن و انگشت مکیدن

 ناخن جویدن و انگشت مکیدن هاينشانهعالئم و 

 ناخن جویدن و انگشت مکیدنعلل 

 پیشگیري و درمان ناخن جویدن و انگشت مکیدن هايراه

2 - 

12 

 :گیريگوشه

 گیريگوشهتعریف 

 گیريگوشه هاينشانهعالئم و 

 گیريگوشهعلل 

 گیريگوشهپیشگیري و درمان  هايراه

2 - 

13 

 لجبازي:

 تعریف لجبازي

 لجبازي هاينشانهعالئم و 

 علل لجبازي

 پیشگیري و درمان لجبازي هايراه

2 - 

14 

 پرخاشگري:

 تعریف پرخاشگري

 پرخاشگري هاينشانهعالئم و 

 علل پرخاشگري

 پیشگیري و درمان پرخاشگري هايراه

2 - 

15 

 ادراريتعریف شب :ادراريشب

 ادراريشب هايعالئم و نشانه

 ادراريعلل شب

 ادراريشبپیشگیري و درمان  هايراه

2 - 

16 
 :لمسي خود

 (دست زدن به آلت تناسلي) خود لمسيتعریف 
2 - 
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 لمسيخود  هاينشانهو  عالئم

 لمسيعلل خود 

 جسماني، روحي، عاطفي و...() لمسيعوارض خود 

 خود لمسيپیشگیري و درمان  هايراه

 - 32 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
ي دانش فني عموميمبان ، یادگیري براي یادگیري،شایستگي استفاده از دانش در عمل ،ظرفیت یادگیري ،فهم تنوع ،ايمباني دانش حرفه گذاريپایه  

 

  منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

و راهنمایي و مشاوره کودک، کاربرد راهنمایي 

 مشاوره
 1388 دانشآواي   گرامي محمدحسن

 1396 سمت  عبداهلل شفي آبادي راهنمایي و مشاوره کودک

در  و مشاورهاصول و فنون راهنمایي 

 وپرورشآموزش
 1385 بعثت  یوسف اردبیلي

براي شناخت رشد و سازگاري  ايوسیلهنقاشي 

 کودک
 1387 ققنوس  حسن پناهي شریف

 1396 رشد  دادستان رخپري لوي کورمان (تست ترسیم خانواده)نقاشي کودکان 

 1394 دستان صرافان عبدالرضا فراري–آنا اولیوویو  نقاشي کودکان و مفاهیم آن

 1393 آستان قدس رضوي  آباديلطفحسین  کودکان براي مشاوره کودک شناختيروان هايآزمون

 1396 دانژه  اسماعیل محمد الهه بالیني کاربردهاي و هاروش،هانظریه ،درمانيبازي
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 علوم تربیتي و روانشناسي و مشاوره هايگرایشداراي مدرک دکتري و یا حداقل کارشناسي ارشد در 

 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس 

 ویدئو پروژکتورنفر، مجهز به  31کالس 

 

 (.اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي وتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 اي، تمرین و تکرار، پژوهشي گروهي، مطالعه موردي و ...سخنراني، مباحثه

 

انجام کار ( رفع عیب و...( -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، شفاهي، هايپرسش) روش سنجش و ارزشیابي

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت) عملي انشایي، مشاهده رفتار هايپرسشساخته( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهدر محیط

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیتها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وحرفه

 تحقیقاتي و... هايفعالیت گزارش مقاالت، ارائهعیني و انشایي،  هايپرسشعملکردي،  -کتبي هايآزمون شفاهي، هايپرسش
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 رشد کودک دراصول تغذیه  يریکارگبهدرس  -3-11

 تخصصي  :درسنوع 

 -:نیازپیش

 -:هم نیاز

 آن بر روي رشد کودکان تأثیرآشنایي دانشجویان با اصول تغذیه و هدف کلي درس:  

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 محتوارئوس  ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 و مباني تغذیهاصول 

 و درماني يغذای هايرژیم، غذا، تعریف علم تغذیه

، امالح معدني هاویتامین) هاریزمغذيو  (هاچربي، هاکربوهیدرات، هاپروتئین) هامغذي درشتمعرفي 

 (بر رشد کودک هاآننقش  و

 

1 4 

2 

 تعریف کالري، متابولیسم پایه و کالري کل

 هايوعده: محاسبه کالري و مواد مغذي موجود در یک برنامه غذایي مناسب در تمامي کار عملي

 (بح، ناهار، میان وعده عصر، شام و ترسیم جدولصبحانه، میان وعده ص)غذایي روزانه 

1 4 

3 

 مواد مغذي يشدهتوصیهغذایي و مقادیر  هايگروهاهمیت 

 در رشد کودک آن تأثیرو  هاآنهاي ناشي از کمبود و بیماري و میکرواهمیت مواد مغذي ماکرو 

 نقش غذا در زندگي انسان: رشد، ترمیم، عضالت و ...

 نقش احساسات بر اشتها و عمل هضم و جذب مواد غذایي 

 ادامه جلسه قبل :کار عملي

1 4 

4 

 غذایي هايگروه

 سالگيهفتبراي کودکان از تولد تا  هاآن موردنیازمختلف غذایي، کالري و مقدار  هايگروهبررسي  

، يمواد مغذ ترینمهمغذایي،  چندگانه هايگروهمنابع غذایي در  ترینمهمبحث و گفتگو در مورد 

 بر رشد و سالمت کودک هاآن تأثیرمیزان کالري و 

براي گروهي از کودکان یک مرکز  (روزانه، هفتگي): طراحي و تنظیم یک برنامه غذایي کار عملي

غذایي، تنوع، تعادل، شرایط بومي، اقلیمي و  هايگروهبا استفاده از  (، پرورشگاه، مدرسهمهدکودک)

 دسترسي به مواد غذایي

 

1 4 

 
 عملي نظري

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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5 

 از طریق: Nutritional Status Assessment (NSA) ايتغذیهبررسي و ارزیابي وضعیت 

 ،ساعته 24خوراک  یادآمداجزاي کلیدي آن شامل:  کهآنالف: تاریخچه رژیم دریافتي و ارزشیابي 

اولویت غذایي،  ،خوراک و گزارش مصرف، آلرژي غذایي یادداشت، ايتغذیهبسامد خوراک، سوابق 

 RDAجانشیني  هايفهرستوزني و محاسبه با  تغییراتعدم تحمل غذایي و تاریخچه 

(، اندازه دور ماهیچه و خط بازو، ضخامت BMIشامل: شاخص توده بدن ) سنجيتن گیرياندازه ب:

 قد، وزن، دور سر گیرياندازهپوستي، نسبت دور کمر به باسن و 

 (آنتروپومتري)

 براي مادر و کودک  BMR آل ایده وزن ,IBW ، متابولیسم پایهBMIن : محاسبه توده بدکار عملي

2 8 

6 

در خون، عدم تحمل الکتوز، میزان پروتئین  هاریزمغذي، آهن، هاالکترولیتج: ارزیابي بیوشیمي شامل: 

 و ذخایر خوني

 هاماهیچهشامل: مو، پوست، ناخن، چشم، دهان، ذخایر بافت چربي و  ايتغذیهد: معاینات بالیني 

از  (، دبستانيدبستانيپیش، کمهدکود)مختلف سني  هايگروه: بررسي و ارزیابي غذایي در کار عملي

 و... ساعته 24 یاد آمدمرتبط با  هايپرسشنامهطریق معاینات بالیني و 

 یاد آمد مرتبط، هايپرسشنامهمختلف سني از طریق  هايگروهبررسي و ارزیابي غذایي در ) کار عملي:

 (...ساعته و  24

 

1 4 

7 

 پایش رشد

 وزنو قد  گیرياندازهو نحوه  گیرياندازهوسایل 

 روش ترسیم و تفسیر منحني رشد و پیگیري آن با شرایط رشد کودک

: نحوه ترسیم منحني رشد چند کودک و تفسیر و بررسي وضعیت کودک و ارائه تدابیري کار عملي

 آن جهت بهبود

 

 

 

  

1 4 

8 

 نقش آن در رشد کودکو تغذیه 

 تکمیلي يتغذیه ينحوهشروع و 

 شیرخوار

 مادر ریش يایو مزا يردهیدوران ش یيغذا اجاتیاحت

 شیر دادنوضعیت صحیح 

 مادر در کودک ریش تیکفا جادیا هاينشانه

 و اقدامات الزم يردهیدر خالل ش سوءتغذیهموارد  يبررس

 سالگيیکهفتگي الي  4، تغذیه کودک از و اهمیت آن بر رشد کودک هفتگي 1-4تغذیه کودک از 

 نوپا (سالگي 1-2)تغذیه کود ک در 

رشد کودکان در شرایط  تبحث در مورد کار جلسه قبل و بازدید از مراکز بهداشتي و: ادامه کار عملي

 سني مختلف

1 4 
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9 

 کودکستاني (سالگي 3-5تغذیه کودک در )

 ايمدرسه (سالگي 6-12)تغذیه کودک  

 شروع: طرز تهیه چند غذایي کمکي و مغذي براي کودک، نحوه تهیه، طبخ و زمان کار عملي

 مثال: فرني، حریره بادام، سوپ

 

1 4 

11 

 سوءتغذیهتعریف 

 آن بر رشد کودک تأثیرو  سوءتغذیهکلیدي درباره  هايبیماريدر کودکان و  سوءتغذیهعلل 

فکري،  هايدربازي تأثیرش( و D3آهن، ید، )کم مواد مغذي  و دریافتدر کودکان  سوءتغذیهنقش 

 روابط اجتماعي در مدرسهشناخت، تقابل، یادگیري، خستگي و 

، آهن، ید، روي در رشد اسیدفولیک B12، اسیدهاي چرب، 3امگا  هايریزمغذينقش مواد مغذي و 

 روز اول تولد 1111طالیي  هايفرصتمغذي، حافظه، شناخت ادراک کودک از زمان جنیني تا 

 عادت صحیح غذایي در دوران کودکي گیريشکلاهمیت 

گانه غذا و نیازهاي اساسي کودکان و  6بین مادران در مورد شناخت  ايهپرسشنامکار عملي: توزیع 

و آموزش عادات غذایي و  فوري غذايکافئین دار و غذاهاي  هاينوشیدنيگفتگو در مورد کنترل 

و اتخاذ و تدابیر  ايتغذیهکودکان و در صورت لزوم ارجاع کودکان جهت مشاوره  بهبود و تغذیه

 مناسب

 

1 4 

11 

 و الغري کودکانچاقي 

 و چاقي در کودکان وزناضافه

 تعریف

 و چاقي در کودکان وزناضافهعلل بروز 

 بررسي موارد چاقي، عوارض و پیشگیري اثرات آن در کودکان

 مناسب براي کودکان چاق هايتوصیه

 وزن و الغري در کودکان کاهش

 وزن و الغري در کودکان بروز کاهشعلل 

 و پیشگیري اثرات آن در کودکان بررسي موارد الغري، عوارض

 مناسب براي کودکان الغر هايتوصیه

 جلسه قبل يادامهکار عملي: 

 

2 8 
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12 

 راهکارهاي مناسب تغذیه سالم

 حضور الگوي صحیح خوردن -

 روحي و جسمي کودکان در هنگام خوردن سالمتبهتوجه  -

 کودکان يتغذیهایجاد عادت سالم  -

 کودکان خواريریزهمقابله با  هايشیوه -

 تنقالت قبل از غذا -

 نظم و انضباط هنگام خوردن -

 ذائقه سازي در کودکان -

 سپاس در خوردن -

 در سالمت کودک هاوعدهنقش میان  -

در سالم  هیمناسب تغذ يراهکارهاو مدارس در ارتباط با  هاکودکستان: مصاحبه با مسئولین کار عملي

 مراکز

1 4 

13 

 ايتغذیه هايتوصیه

 در مورد طبخ مواد غذایي موردتوجهنکات 

 هاآنپخت در میزان  تأثیرمکانیزم هاي جذب و عدم جذب آهن، کلسیم و ید و 

به برخي از  ابتالبه دلیل ایجاد حساسیت یا اختالل  یک سالان زیر ارخومواد غذایي ممنوع براي شیر

 هابیماري

 مقوي و مغذي کردن غذاي کودک

 غذایي هايگروهضرورت استفاده از انواع 

 در سالمت کودکان هاچربياهمیت کاهش مصرف نمک و قند و شکر و 

 دار نمکیداهمیت مصرف 

 هااکسیدانآنتيبر مصرف  تأکید 

 : ادامه جلسه قبلکار عملي

  

1 4 

14 

 صحیح در خانواده ايتغذیهرفتارهاي  بسترسازياهمیت 

 ايتغذیهو اتخاذ تدابیر  ايتغذیهکودکان جهت مشاوره  ارجاعمعیارهاي 

 زیر:  هايبیماريو درمان یکي از  گیريپیشکار عملي: ترسیم لیست غذایي درماني جهت 

 اختالالت غذا خوردن –

 عصبي اشتهایيبي –

 عصبي ناپذیريسیري –

 چاقي –

 فقر غذایي –

 

1 4 

 64 16 جمع
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 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 مباني دانش فني عمومي ، یادگیري براي یادگیري،شایستگي استفاده از دانش در عمل ،ظرفیت یادگیري ،فهم تنوع ،ايمباني دانش حرفه گذاريپایه

  منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1392 نشر سالمي ناهید خلدي رابینسون اصول تغذیه

وزارت بهداشت و درمان    رهنمود هاي غذایي ایران

 آموزش پزشکي

1393 

تغذیه کاربردي براي کودکان و 

 نوجوانان

آزاده امین –نسرین امیدوار 

 پور

 1391 انتشارات فاطمي 

درستي  احمدرضادکتر  تغذیه و چاقي در کودکان

 پروانه حجت

 1385 دنیاي تغذیهانتشارات  

 1395 نشر معیار اندیشه  لیلي راویندر از شیر گرفتن کودک و غذاهاي اولیه

 1394 اندیشه ماندگار  مینا مینایي تغذیه براي کودکان زیر پنج سال

راهنماي تهیه خوراک مکمل براي 

 و کودکان شیرخواران

موسسه استاندارد تحقیقات 

 و صنعتي ایران

 1387 استانداردانتشارات موسسه  

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس 

 نفر 21حداکثر  نفر و 15 حداقل کارگاه

 

 (.موردي و اي، پژوهشي، گروهي، مطالعهتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 گروهي، مطالعه موردي و ... پژوهش اي، تمرین و تکرار،سخنراني، مباحثه

 

انجام کار ( رفع عیب و...( -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، شفاهي، هايپرسش) روش سنجش و ارزشیابي

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت) عملي انشایي، مشاهده رفتار هايپرسشساخته( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهدر محیط

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیتها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وحرفه

و...(، پوشه  ايحرفه، رعایت اخالق پذیريمسئولیت) رفتارعیني و انشایي، مشاهده  هايپرسشعملکردي،  -کتبي هايآزمونشفاهي،  هايپرسش

 و... تحقیقاتي هايفعالیت، گزارش هاطرحمقاالت و  ارائهمجموعه کار، 

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 شناسيزیست مختلف هايگرایشداراي مدرک دکتري یا حداقل کارشناسي ارشد تغذیه، 
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 حقوق کودکدرس  -3-11

 تخصصي : درسنوع 

 -:نیازپیش

 -:هم نیاز

 کودک حقوقآشنایي با هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 محتوا رئوس ردیف

 یادگیريزمان 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 کلیات

 تعریف حقوق و معاني آن

 مفهوم کودک

 ، غیر ممیزممیز حقوقي: ازنظرانواع کودک 

1 - 

2 

 کودک مباني نظري حقوق

 وپرورشآموزشکودک و حق 

 کودک و کار

1 - 

3 

 حقوق کودک

 حقوق کودک در اندیشه معاصران

 الملليبینحقوق کودک در اسناد 

 وضعیت حقوق کودک در نظام موضوعه ایران

1 - 

4 
 حقوق مدني اطفال

 در ایرانمرجع ملي حقوق کودک 
1 - 

5 

 والدتثبت 

 نحوه ثبت والدت

 اشخاصي که مکلف به اعالم والدت هستند

 احوالثبتاسناد 

1 - 

6 

 اقامتگاه کودک

 مشخصات کودک

 تابعیت کودکان

 سیستم خون

 سیستم خاک

1 - 

7 
 حضانت و تربیت کودک

 تربیت کودک تعریف حضانت
1 - 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 1 16 تعداد ساعت
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 مخارج نگهداري کودک

 تکالیف والدین و کودک

8 

 ضمانت قانوني حضانت

 موارد سقوط حق ضمانت

 ، غیر رشید، مجانینصغار انواع محجورین:

1 - 

9 

 اداره امور مالي کودک

 ولي قهري

 وظایف و اختیارات ولي قهري

 دستمزد ولي قهري

 سقوط حق والیت والدین موارد

1 - 

11 

 وصي و قیم

 ضم امین

 والیت مادر

1 - 

11 

 فرزندخواندگي

 فرزندخواندگي آثار

 در ایران فرزندخواندگي

 سرپرستبيقانون حمایت از کودکان 

1 - 

12 

 شرایط خانواده داوطلب پذیرش کودک

 فرزندخواندهشرایط کودک 

 فرزندخواندگيموارد فسخ 

1 - 

13 

 اطفال و قوانین کیفري

 حمایت کیفري از کودکان

 در قوانین کیفري ایران آزاريکودک

 از بزه دیدگي کودکانراهکارهاي پیشگیري 

1 - 

14 
 کانون اصالح و تربیت

 قانوني مخصوص کودکان هايحمایت
1  

15 

 کنوانسیون جهاني حقوق کودک

 اعالمیه جهاني حقوق کودک

 حق شرط جمهوري اسالمي ایران به کنوانسیون

1  

16 

 یونیسف

 کنوانسیونقانون اجازه الحاق دولت به 

 داخلي مرتبط با آنکنوانسیون حقوق کودک و قوانین 

1  

  16 جمع
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 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 شهروندي ،مباني دانش فني عمومي ،ظرفیت یادگیري ،یادگیري براي یادگیري ،ايمباني دانش حرفه گذاريپایه

 

  منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1386 دانشگاه تهران  محمود نوري مجموعه مقاالت همایش حقوق کودک

در حقوق داخلي  وريبهرهکنوانسیون حقوق کودک و 

 ایران
  نسرین مصفا

دانشکده حقوق و علوم 

 سیاسي دانشگاه تهران
1384 

 1397 انتشارات اسالمیه  سید حسن امامي حقوق مدني

 1397 بهشهرانتشارات   ناصر کاتوزیان حقوق خانواده

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس 

 ژکتوروپرمجهز به ویدئو  ،نفر 31کالس 

 

 (.موردي واي، پژوهشي، گروهي، مطالعه تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 ...و و تکرارتمرین  روش ،ايمباحثهروش  روش سخنراني،

 

انجام کار ( رفع عیب و...( -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، شفاهي، هايپرسش) روش سنجش و ارزشیابي

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت) عملي انشایي، مشاهده رفتار هايپرسشساخته( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهدر محیط

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیتها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وحرفه

 تحقیقاتي و... هايفعالیت گزارش مقاالت، ارائهعیني و انشایي،  هايپرسششفاهي،  هايپرسش

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( تحصیلي، مرتبه علمي،مدرک ) مدرس هايویژگي

 داراي مدرک دکتري یا حداقل کارشناسي ارشد حقوق
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 آماري در علوم تربیتي هايروشدرس  -3-12

 تخصصي نوع درس: 

 نیاز: ریاضي عموميپیش

 -هم نیاز:

 با مفاهیم اساسي آمار و کاربرد آن در تحقیقات علوم انسانيآشنایي هدف کلي درس:  

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 مفاهیم اساسي 

 تاریخچه پیدایش آمار

 تعریف آمار

 جایگاه علم آمار در تحقیقات

 مفهوم جامعه و نمونه آماري

 

2 - 

2 

 انواع آن:متغیر و 

 و گسسته کیفي، کمي، پیوسته متغیرهاي

 مفهوم پارامتر و آماره

2 - 

3 

 آماري پارامتري و نا پارامتري هايروش

 گیرياندازهتعریف 

 آماري هايدادهتعریف 

 (و نسبي ايفاصلهمي، ترتیبي، اس)و انواع آن  گیرياندازه هايمقیاس

 

2 - 

4 

 

 

 فراواني و جدول توزیع توزیع

 توزیع فراوانيهدف 

مراحل  (،شدهبنديطبقهنشده، توزیع فراواني  بنديطبقهتوزیع فراواني )تعریف توزیع فراواني و انواع آن 

)دامنه  شدهبنديطبقهنشده، مراحل ساختن جدول توزیع فراواني  بنديطبقهجدول توزیع فراواني  ساختن

 (، تعداد طبقات و فاصله طبقاتتغییر

2 - 

5 

 توزیع فراواني تشکیل جدول

 (حد میاني)نماینده طبقات 

 توزیع فراواني نسبي

 درصد فراواني نسبي

 توزیع فراواني تراکمي یا تجمعي

2 - 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 رصد فراواني تراکمي یا تجمعيد

 حدود واقعي طبقات

6 

 رسم نمودارها

 فراواني نمودارهايتعریف 

 فراواني نمودارهايهدف و اهمیت 

 انواع نمودارهاي فراواني

، نمودار هیستوگرام، نمودار درصد فراواني چندضلعينمودار )پیوسته  هايکمیتودارهاي مربوط به نم

 (تراکمي

2 - 

 - 2 (ايدایرهیا ستوني، نمودار  ايمیلهنمودار )گسسته  هايکمیتنمودارهاي مربوط به  7

8 

 

 

 

 گرایش مرکزي هاياندازه

 گرایش مرکزي هاياندازهتعریف و اهمیت 

 (نما، میانه، میانگین)گرایش مرکزي  هاياندازهانواع 

 تعریف نما

 نما هايویژگي (شدهبنديطبقهنشده، محاسبه نما در اعداد  بنديطبقهمحاسبه نما در اعداد )محاسبه نما 

2 - 

9 

 تعریف میانه

 (زوج و فرد هايدادهنشده، در تعداد  بنديطبقهمحاسبه میانه در اعداد ) محاسبه میانه

 شدهبنديطبقه در اعدادمحاسبه میانه 

 میانه هايویژگي

2 - 

11 

 تعریف میانگین

 نشده بنديطبقهمحاسبه میانگین در اعداد 

 بدون فراواني هايدادهمحاسبه میانگین در 

 با فراواني هايدادهمحاسبه میانگین در 

 شدهبنديطبقهمحاسبه میانگین در اعداد 

 اصليمحاسبه میانگین با نمرات 

 محاسبه میانگین با نمرات فرضي

 میانگین هايویژگي

2 - 

11 
 (کجي مثبت و کجي منفي ،بهنجار)گرایش مرکزي در منحني  هاياندازهرابطه 

 گرایش مرکزي هاياندازهموارد کاربرد 
2 - 

 

12 

 

 

 پراکندگي هايشاخص

 پراکندگي هايشاخصتعریف و اهمیت 

 دامنه تغیر و محاسبه آن، انحراف چارکي و محاسبه آن()پراکندگي  هاياندازهانواع 

 نشده بنديطبقه هايدادهو نقاط درصدي در  هاچارکمحاسبه 

 شدهبنديطبقهو نقاط درصدي در اعداد  هاچارکمحاسبه 

2 - 
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13 

 

 

 

 

 انحراف متوسط و محاسبه آن:

 نشده بنديطبقه هايدادهمحاسبه انحراف متوسط در 

 شدهبنديطبقه هايدادهمحاسبه انحراف متوسط در 

 واریانس و محاسبه آن:

 نشده بنديطبقه هايدر دادهمحاسبه واریانس 

 شدهبنديطبقه هايدر دادهمحاسبه واریانس 

 انحراف استاندار و محاسبه آن:

 نشده بنديطبقه هايدادهمحاسبه انحراف استاندارد در 

 شدهبنديطبقه هايدادهمحاسبه انحراف استاندارد در 

2 - 

 

14 

 
 
 

 منحني طبیعي

 منحني طبیعي هايویژگي

 منحني طبیعي استاندارد

 جدول منحني استاندارد

 پیدا کردن مساحت بین دو نمره استاندارد

2 - 

15 

 همبستگي

 تعریف و اهداف همبستگي

 تشخیص همبستگي هايراه

همبستگي  ،معکوس کامل همبستگي ،مستقیم ناقص همبستگي همبستگي مستقیم کامل،)رسم نمودار پراکنش 

 (همبستگي عدم ،معکوس ناقص

2 - 

16 

 محاسبه ضریب همبستگي:

 از طریق نمرات خام (نسبي ايفاصله)محاسبه ضریب همبستگي پیرسون 

 (ايرتبه)محاسبه ضریب همبستگي اسپیرمن 

 ضریب تعیین

2 - 

 - 32 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب

 ظرفیت یادگیري ،ايمباني دانش حرفه گذاريیهپا ،حل مسئله یستگيشا ،محاسباتي ابتدایي هايمهارت
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  منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1389 انتشارات رشد  علي دالور روانشناسي و علوم تربیتي آماري در هايروش

 1392 انتشارات دانشگاه تهران  کریم منصور فر آماري هايروش

 1396 انتشارات دانشگاه تهران  مرتضي نصفت آماري هايروشاصول و 

 رفتاري در علومآماري  هايروش
و  زادهحسنرمضان 

 مداح محمدتقي
 1395 نشر ویرایش 

 

 )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشي  -د 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس 

 هنفر 31کالس 

 

 (.اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي وتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 مسئله و ... حل توضیحي، تمرین و تکرار،

 

انجام کار ( رفع عیب و...( -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، شفاهي، هايپرسش) ارزشیابيروش سنجش و 

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت) عملي انشایي، مشاهده رفتار هايپرسشساخته( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهدر محیط

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیتها گزارش ، ارائه مقاالت و طرح( پوشه مجموعه کار.اي وحرفه

 و... و...( عیب رفع ،یابيعیب) شناسایيعملکردي، آزمون  -کتبي هايآزمون ،مسئلهشفاهي، حل  هايپرسش

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 ...علوم تربیتي و روانشناسي و هايگرایشکارشناسي ارشد آمار، ریاضي و  داراي مدرک دکتري یا حداقل مدرک
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 در دوره پیش از دبستان ریزيبرنامهدرس  -3-13 

 تخصصي : درسنوع 

 -نیاز:پیش

 -:هم نیاز

 درسي و آموزشي در دوره پیش از دبستان ریزيبرنامه و مراحل آشنایي نظري و عملي با تعاریف، مفاهیمهدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 محتوارئوس  ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 ریزيبرنامه تعاریف و مفاهیم

 ریزيبرنامهضرورت ، ریزيبرنامه

 آموزشي ریزيبرنامه

 درسي و آموزشي ریزيبرنامهتفاوت ، درسي ریزيبرنامه

 درسي و آموزشي در دوره پیش از دبستان ریزيبرنامه

 :ریزيبرنامهمفاهیم اساسي 

 …مفهوم جریان و مداومت، مفهوم هدایت و ارشاد، مفهوم هدفمندي و

1 3 

2 

 :هاآنمختلف و مقایسه  هايدیدگاهاز  ریزيبرنامهانواع 

 اصول( و ... بلندمدت ریزيبرنامه، مدتکوتاه ریزيبرنامه، غیرمتمرکزمتمرکز و  هايریزيبرنامه)

 پیش از دبستان در دوره ریزيبرنامهکلي 

قت، نیازهاي فردي و گروهي، شرایط زماني و مکاني، ایجاد محیط مناسب، وتوجه به انرژي 

 انتخاب روش مناسب

 کودکان ریزيبرنامهنقش مربي در جریان 

 .مفاهیم علوم تجربي، اجتماعي و از يیک آموزشدر  ریزيبرنامهکاربرد اصول کلي : کار عملي

1 3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 درسي دوره پیش از دبستان ریزيبرنامهاقدامات اساسي در 

، سایل آموزشيوآموزشي، مواد  هايروش، محتوا، (کلي، جزئي و رفتاري) اهداف ،نیازسنجي)

 (ارزشیابي

 ریزيبرنامهبراي  موردنیازمنابع اطالعات  :نیازسنجي

الدین، پرسشنامه والدین، و، مصاحبه با کودک مشاهده)عمومي  آموزشدر  نیازسنجي هايروش

 (و ... هاتست

یژگي وو ي رشد( هانظریه)نیازهاي مربوط به رشد و طبیعت  یادگیرندگان و نیازهاي اساسي:

 (نظریه یادگیري)یند یادگیري افر

 نیاز جامعه

 یافتهسازماندانش 

 (مواد درسي)ماهیت محتواي یادگیري 

1 3 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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درسي و آموزشي دوره  ریزيبرنامهتهیه لیستي از نیازهاي کودکان و جامعه براي ): کار عملي

 (پیش از دبستان

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 اهداف:

، کسب هاارزشاجتماعي شدن، دستیابي به )آموزشي در دوره پیش از دبستان  هايهدف

 و ...( و ریاضي آشنایي با برخي از مفاهیم اساسي علوم تجربي، اجتماعي .صالحیت فکري و

 آموزشي: هايهدفبیان 

 کلي هايهدف

 جزئي هايهدف

نوشتن یک هدف آموزشي در مورد یکي از مفاهیم علوم تجربي، اجتماعي و ... ): کار عملي

 (و رفتاري جزئيکلي،  صورتبه

1 3 

5 

 تجارب یادگیري دهيسازمانانتخاب و 

 یاددهي و یادگیري در کودکانهاي فعالیت ریزيبرنامه

 ها و تجارب یادگیريهاي فردي در فعالیتتفاوت

 و تجارب یادگیري هافعالیت دهيسازماناصول معیارهاي انتخاب و 

 هاهاي یادگیري براي رشد صالحیتفعالیت

 

1 3 

6 

 محتوا:

 تعریف محتوا

 ماهیت محتوا

 محتوائه مختلف ارااشکال 

 شدهتدوین هايباهدفارتباط محتوا 

 انتخاب محتوا: هايویژگي

 فردي و... هايتفاوتنیازهاي سني،  و هاویژگيمختلف رشد،  هايجنبهتناسب با 

، توجه به ساختار دانش، توجه پذیريانعطافاهمیت، اعتبار، عالقه، سودمندي، قابلیت یادگیري، 

 هاارزشو اشاعه میراث فرهنگي و نظام  کامل به حفظ

 م و خود راهبريومدا آموزشایجاد و تقویت پایه علمي براي 

 و مسائل روز روزمرهو تجربیات  بازندگيارتباط 

 یادگیري هايمهارتو  هافعالیتایجاد فرصت مناسب براي 

 ارائه یک محتواي آموزشي متناسب با معیارهاي نامبرده شده(): کار عملي

 

2 6 
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7 

 (یادگیري –دهي دفرایند یا): آموزشاجراي 

 آموزشمحتوا و  دهيسازمان

 ، هفتگيدرس روزانهتهیه طرح 

اصول مبتني بر روانشناسي، عملکردهاي اجتماعي )تدریس  هايروش دهيسازماناصول تعیین و 

 (دوره پیش از دبستان هايهدفو 

 فردي یا گروهي( صورتبه، هفتگي و ماهانه درس روزانهتهیه طرح ): کار عملي

 

1 3 

8 

 (درس روزانهطرح  به همراهآموزشي  محتواياجراي یک ): کار عملي

 سایل آموزشيومواد 

 آموزشي سایلو انواع مواد

 سایل آموزشيوکاربرد مواد  تأثیرات فواید و

 آموزشي وسایلمراحل استفاده از مواد 

 سایل آموزشي مناسبوانتخاب مواد 

 سایل آموزشيوو اقدامات الزم پس از کاربرد مواد 

2 6 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

علوم تجربي، ) با محتواي آموزشي سایل آموزشي متناسبو و تهیه و تدارک مواد کار عملي:

 اجتماعي و...(

 ارزشیابي:

 تعریف ارزشیابي

 انواع ارزشیابي

 انواع ابزارهاي ارزشیابي توصیفي

 ارزشیابيآشنایي با ابزارهاي عملکردي در 

 ، مصاحبه و ...کاربر، لیستچکمشاهده، 

 زباني هايمهارت ارزیابي هايروش

 خودیاري هايمهارت ارزیابي هايروش

1 3 

11 

 شناختي هايمهارت ارزیابي هايروش
 اجتماعي هايمهارتارزیابي  هايروش

 حرکتي هايمهارتارزیابي  هايروش
 مکان و فضاهاي آموزشي کودکان هايویژگي

 ریزيبرنامهاصول و نکات استفاده از عنصر زمان در 

1 3 

 

11 

 

اهداف، بررسي نمونه، چگونگي )در دوره پیش از دبستان:  ریزيبرنامهاساسي  هايمدل

 (ارزشیابي

 مدل کودک محور

 مدل معلم محور

 (رشد هوشي)مدل رشد شناختي 

کودک محور، معلم محور یا  هايمدلدرسي و آموزشي در قالب یکي از  ریزيبرنامه: )کار عملي

2 6 
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 (رشد هوشي

 آموزشي پیش از دبستان هايفعالیت ریزيبرنامهنوین در  هايفناوري کارگیريبه

 

12 

 آن گیريشکلواحد کار و اصول 

 مختلف در دوره پیش از دبستان هايیادگیريمحتواي  ریزيبرنامهچگونگي 

 نقش مربي در اجراي واحد کار

 )تهیه واحد کار پیرامون یکي از مفاهیم علوم تجربي، ریاضي، اجتماعي و ...(: کار عملي

 

2 6 

 48 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
استفاده از دانش  يستگیشا یادگیري براي یادگیري، ،ظرفیت یادگیري ،و ترکیب وتحلیلتجزیهصالحیت  ،فهم تنوع ،ايمباني دانش حرفه گذاريپایه

 در عمل

 

  منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج

 ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
سال 

 انتشار

  دکتر حسن ملکي راهنماي عملي() ریزيبرنامه

 

 1382 مدرسه

 1397 پیام اندیشه  دکتر حسن ملکي درسي ریزيبرنامهمقدمات 

 1395 صنایع  قورچیاننادر قلي  مراحل نگارش متون درسي

 فریده مشایخ لوي-الف درسي مدارس ریزيبرنامه
سازمان پژوهشي 

 ریزيبرنامه
1393 

 1396 سمت فرخنده مفیدي وینتاکول پیش از دبستان در دوره وپرورشآموزشبرنامه 

 ابراهیم عظیمي وتایلر-الف درسي و آموزشي ریزيبرنامهاصول اساسي 
مرکز تحقیقات و 

 درسي ریزيبرنامه
1391 

 غالمرضا خوي نژاد سیلوروالکساندر درسي براي یادگیري بهتر ریزيبرنامه
آستان قدس 

 رضوي

1392 

 

 1387 نشر یسطرون  علي میرزا بیگي رسمي آموزش درس دردرسي و طرح  ریزيبرنامه 

 1392 محراب قلم محمد اطهاري آودري کورتیس ریزي درسي براي کودکان پیش از دبستانبرنامه

 1396 سمت فریده ترابي میالني و همکاران آدرین اکرز بازپروري کودکان ریزي آموزشي وارزیابي برنامه

 1391 دانشگاه تهران زهره سرمد دانلد مک ،فردریک ج روانشناسي تربیتي
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 حسین نیز روبرت بي ساند-کارین-آرتورا علوم آموزش
آستان قدس 

 رضوي
1389 

 تابر -روبرت تي  مدیریت کالس درسالفباي 
محمدرضا سرکار 

 آراني
 1391 مدرسه

 هايکالس درک و پاسخگوي به نیازهاي کودکان در

 فراگیر
 1389 وپرورشآموزش ابوالفضل سعیدي روي مک کانکي و همکاران

 1395 یادواره کتاب  یار محمدیان محمدحسین درسي ریزيبرنامهاصول 

  نظري نژاد محمدحسین در دوران کودکي آموزش
آستان قدس 

 رضوي
1394 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس 

 نفر 21نفر و حداکثر  15کارگاه حداقل 

 

 (.اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي وپروژهتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 ، پژوهشي گروهي، مطالعه موردي و ...ايپروژه، کارگاه اي، تمرین و تکرار،سخنراني، مباحثه

 

انجام کار ( رفع عیب و...( -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، شفاهي، هايپرسش) روش سنجش و ارزشیابي

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت) عملي انشایي، مشاهده رفتار هايپرسشساخته( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهمحیطدر 

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیتها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وحرفه

نمونه  تولید ،شدهسازيشبیه هايمحیطعیب و...(، انجام کار در  رفع ،یابيعیب) شناسایيعملکردي، آزمون  -کتبي هايآزمونشفاهي،  هايپرسش

مقاالت  ارائهو...(، پوشه مجموعه کار،  ايحرفه، رعایت اخالق پذیريمسئولیت) رفتارعیني و انشایي، مشاهده  هايپرسش (،هاساختهدستانواع ) کار

 تحقیقاتي و... هايفعالیت، گزارش هاطرحو 

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 درسي و آموزشي ریزيبرنامه ترجیحاًمختلف علوم تربیتي  هايگرایشداراي مدرک دکتري یا حداقل کارشناسي ارشد 
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 يآموززبان هايمهارتپرورش  درس -3-14

 تخصصي  :درسنوع 

 پیش از دبستان در دورهتدریس  هايمهارتپرورش نیاز: پیش

  -هم نیاز:

 کودک يآموززبان هايجنبه، شکلي و ساختار زبان و شناختيزبان هايدیدگاهشناخت مباني و هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 تعریف زبان

 :زبان هايویژگيماهیت و 

 بودن مندنظام

 زبان هاينشانهقراردادي بودن 

 خالقیت زبان

 عدم وابستگي به زمان و مکان

 چند نقشي بودن زبان

 قواعد شناختي زبان:

 فاصله بدني یا مجاورت(حرکات بدني، ) غیرکالمي هاينشانه ترینمهم: غیرکالميرفتار 

 ، سرعت، مکث(زیروبمي، شدت، تأکیدسکوت، ) فرازباني عناصر: فرازباني 

 شفاهي زباني )آغاز مکالمه، جریان مکالمه، پایان مکالمه( هايمهارت

1 - 

 

 اهمیت و نقش زبان در ارتباط وزندگي اجتماعي

 در رشد زبان و سخنگویي کودکان مؤثربررسي عوامل 

 تفکر، رشد( تجربه،) دروني:عوامل 

 اجتماعي( و محیطخانواده، مدرسه، همساالن )عوامل بیروني: 

 دبستانيپیشکودکان  آموزيزباننیازهاي  ترینمهم

 مهارت گوش دادن

 مهارت صحبت کردن

 مهارت آمادگي خواندن

 مهارت آمادگي نوشتن

 آموزشناختي زبانروان هايویژگي

 استعداد 

 انگیزش

 انگیزه

2 - 

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد

 96 16 تعداد ساعت
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 (گرا و برونگرادرون) شخصیت

3 

 کودک زباني رشد و یادگیري هاينظریه

 (اسکینر) عامل سازيشرطي نظریه

 (چامسکي) زبان فطري یادگیري نظریه

 (پیاژه) زبان شناختي یادگیري نظریه

 زبان (تعاملي) پردازشي یادگیري نظریه

2 - 

4 

 در دوره پیش از دبستان چندزبانهکودکان دوزبانه و  آموزيزبان

 دوزبانگي و چندزبانگي

 تعریف دوزبانگي و چندزبانگي

 مسائل دوزبانگي و چندزبانگي

 نوع یادگیري

 میزان تسلط بر دو زبان

 هاي زبانيگونه

 زبان مادري()بررسي و مشکالت کودکان دوزبانه و چندزبانه 

 بازدارندگي

 تداخل

 خطاهاي زباني

 آموزش زبان دومعوامل مؤثر در یادگیري و 

 آموزسن زبان

1 - 

5 

 

 در کودکان آموزيزبانفنون  هايو شیوه هافعالیتانتخاب  هايمالک

 آموزشي هايرسانهانتخاب 

 گروهي( هايبحث) آزادمناسب براي مکالمه  هايفرصتایجاد 

 و...( هانمایشو  هاداستان صداها،) دادني براي گوش هایبازينتخاب 

 جمعيدسته هايدربازيایجاد فرصت براي شرکت کودکان 

 ، تصویر خواني(سرودخوانيشعرخواني، ) يبراایجاد فرصت خواندن 

1 6 

6 

 شنیداري کودک هايمهارتپرورش 

 شنیدن مراحل شناخت توسعۀ

 فعال دادن گوش پرورش

 کودک شنیداري هايتوانمندي پرورش

 هاي سخن گفتنچگونگي تشخیص دشواري

 مشکالت شنیداري

1 11 

7 
 و مراحل رشد آن سخن گفتن کودک هايمهارتپرورش 

 (هجایيتک)مرحله اول: پیش زباني 
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 (ايکلمهتکگفتار )مرحله دوم: واژه 

 ()گفتار تلگرافي ايدوکلمهمرحله سوم: تولید ترکیبات 

 طوالني هايجملهمرحله چهارم: تولید 

 طوالني نسبتاًمرحله پنجم: انجام گفتگوهاي 

 (مرکب، پیام کوتاه و بلند)مکالمه کامل  انجام مرحله ششم:

 ارزشیابي پیشرفت سخن گفتن کودکان

 (خواني و شعرخوانيقصه گویي،قصه) رشد در بهبود زبان: هايتکنیک

 رشد زبان در کودکان سنین پیش از دبستان

 ها براي زبان در کودکانتدارک فرصت

 رشد زبان کودکاننقش مراکز پیش از دبستان در 

 گویي کودکانو آداب سخن نقش مربي کودک در رشد

 مشکالت سخن گفتن:

 اختالالت تأخیر در یادگیري( اختالالت صوتي، اختالالت رواني گفتاري، تولیدي، )اختالالت

 اشکاالت تلفظ:

 نوک زباني( پاچگي،دست له کردن کلمات، )زبان شکستگي،

 گفتنهاي سخن چگونگي تشخیص دشواري

 هاآنبرخورد با سخن گفتن و تصحیح  هايراه

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

11 

8 

 خواندن آغاز خواندن آمادگي

 خواندن تعریف

 خواندن فرایند

 خواندن آمادگي تعریف

 دبستان از پیش سنین در خواندن آمادگي بر مؤثر عوامل

 جسماني آمادگي-

 ادراکي آمادگي-

 زباني آمادگي-

 عاطفي آمادگي-

 تجربي و محیطي آمادگي-

 خواندن آمادگي مهارت

 شدهبینيپیش تصاویر و هانشانه دیداري بازشناسي آموزش-

 سریالي تصویري هايداستان پیام درک آموزش -

 خواندن آمادگي در مورد مختلف هايدیدگاه بررسي

 (سازدمي آماده کتاب از استفاده و بردن لذت براي را کودک که تجاربي) ادراکي هايمهارت

 (بینایي هايمهارت کسب زمینه در آموزشي و تقویتي اقدامات) بینایي هايمهارت

 (شنوایي تشخیص با رابطه در نمونه هايفعالیت) شنوایي هايمهارت

1 11 
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 لمسي هايمهارت

 حافظه قدرت بهبود

9 

 مربوط هايتکنیک بررسي و خواندن آمادگي ارزشیابي

 نویز ایلي زباني، - رواني توانایي آزمون

 فراستیگ بینایي ادراک رشد آزمون

 وپمن شنوایي تشخیص آموزش

 خواندن آموزش هايروش 

 خواندن از پیش هايفعالیت و هابازي

 کودکان به خواندن آموزش به مربوط هايفعالیت و هابازي

 خواندن آمادگي تطبیقي فهرست

 بگو و ببین بازي

 خواندن مطالب سوابق از نگهداري

 محتوایي هايکلمه آموزش

 کلمات لوتوي

 هاکلمه و هارنگ بازي

 سحرآمیز هايکلمه بازي

 خمیر با نام ساختن

 کلمات با فعالیت هايبازي

 برچسب( ... و حیوانات نام و هارنگ) با رابطه در کلمات

 ردگیري

 رابطه هايکلمه آموزش

 رابط هايکلمه آموزش به مربوط هايفعالیت و هابازي

 جمله ساخت بازي

 تصویري هايقصه

 هاتفاوت و هامشابهت

 هاتفاوت تشخیص

1 12 

11 

 ایجاد رغبت به خواندن در کودکان هايروش

 سرگرمي صورتبهآموزش حروف الفبا 

 بازي با حروف مشابه

 بازي با صداي حروف

 تهیه تابلوي مخصوصي که حروف مختلف بر روي آن نصب شود

 (و نام حیوانات و ... هارنگ)برچسب زدن به وسایل مورداستفاده کودکان، استفاده از برچسب براي بازي 

 شرح داستان بر روي تابلو

 کودکان هايفعالیتداستان سازي درباره 

1 11 
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 براي کودکان گویيقصهتهیه ابزارهاي 

11 

 

 

 

 آموزش صداها در خواندن

 فهرست صداها

 مربوط به تشخیص صداها هايفعالیتو  هابازي

 تشخیص صداهاي متفاوت

 سنبادهساختن حروف با کاغذ 

 گردونه حروف

 بازي نامیدن اشیاء

 تهیه نوار قصه براي کودکان

 تصویر خواني

 لوحه خواني

 سه فعالیت درباره صداهاي تصویري

 ساختن کارت کلمات

 با کلمات موشکقایمبازي 

 عملي مربوطه هايتمرینآشنایي کودک با کتاب و ارائه و انجام 

 هاآنتصویري از چپ به راست و از راست به چپ و بازگویي  هايداستاندنبال کردن و توالي 

 (و بگوها، ردگیري، ببین و کلمه هارنگبازي  هارنگلوتو کلمات، لوتو ) هاي بازي در رابطه با خواندن:فعالیت

1 12 

12 

 نوشتن

 نوشتن آمادگي

 نوشتن از قبل هايفعالیت و هابازي

 ادراکي هايمهارت رشد و ظریف هايماهیچه کنترل

 بازي هايفعالیت و اشیاء با ورزي دست 

 مربوطه هنري هايفعالیت و کردن خطيخط به کودکان تشویق

 مرطوب شني ظرف نمک، از پر سیني صابون، کف روي تصاویر کشیدن

 کشي نخ

 ساده دوزندگي هايکارت

 سیاهتخته ساختن

 گرفت را ماهي کسي چه بازي

 نقطهبهنقطه بازي

 ردگیري

 الگوها از تقلید

 صورت کردن تکمیل

 شدن رد جاده از

1 11 
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 تصویر دیگر نیمه رسم

 مازها

 نوشتن تا نامفهوم خطوط رسم از

 کودک نام نوشتن در کمک و تشویق

13 

 چاپي از اسامي کودکان هايمدلتهیه 

 مناسب براي تمرین و نوشتن هايموقعیتاستفاده از 

 ي براي نوشتنهایفعالیت

 نوشتن با انگشت در هوا

 از روي کارت کلمات ردگیري

 چیننقطهنوشتن کلمات از روي 

 حروف گیاهي

 خطي در استفاده از مداد، قلم هايتمرینکسب تجربه و 

 اشکال دور کشي

 هاآن آمیزيرنگو  کپي کردن اشکال

 چیننقطهکردن خطوط و  پررنگ

 تکمیل اشکال ناقص

1 11 

14 

 نوشتن و خواندن اختالالت

 :کودکان در سخنگویي اختالالت 

 ادراکي دیسفازي آفازي، یا پریشي زبان

 بیاني – حرکتي دیسفازي

 نوشتن و خواندن يهایيناتوانا و اختالالت 

 :نوشتن اختالالت

 هايدشوار رفع و پیگیري و مناسب برخورد هايراه و مربي نقش

 کلي شنوایي نارسایي

 زبان دریافت در نارسایي

 شنیدن مطالب بیان در نارسایي

 خواني نارسا ترمیم چگونگي

 نوشتن در نویسي نارسا ترمیم چگونگي

1 6 

 96 16 جمع
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 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
ارتباطات شفاهي و کتبي  ،استفاده از دانش در عمل يستگیشا یادگیري براي یادگیري، ،ظرفیت یادگیري ،فهم تنوع ،ايمباني دانش حرفه گذاريپایه

 به زبان مادري

 

  منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1388 جایيرشهید  معلمتربیت  منصور یارویسي کودک آموزيزبان

 1397 سمت  زندي دکتر بهمن آموزيزبان

 1396 کاج   پرستو محمود عربي پیش از دبستان آموزيزبان

 1391 فارسیران  محمدحسین ساکت شروع خواندن و نوشتن

و  هاي ذهنيپرورش توانایي

 یادگیري
 1397 مبنا  آروزي احمدیان -نرگس تبریزي

هاي یادگیري، نارسائي

چگونگي تشخیص و 

 بازپروري هايروش

 1384 مي کال  مریم سیف نراقي و عزت اله نادري

اختالالت زبان و گفتار در 

 کودکان
 جني رایلي

سید علي 

 مرعشي
 1388 مدرسه

هاي ذهني و پرورش توانایي

 و نوجوانکودک  یادگیري
 مبنا  نرگس تبریزي و آرزو احمدیان

1397 

 

آموزي: شنیدن و کودک و زبان

 گفتن دوره آمادگي
 1387 نشر سیب  دیبا اکبر صفایيعلي

 1391 کاج  پرستو محمود عربي آموزي پیش از دبستانزبان

 1397 آواي آزاده  صدیقه غالمي –منوچهر صفاري  آموزياصول زبان

در  وپرورشآموزشبرنامه 

 دوره پیش از دبستان
 1396 سمت  فرخنده مفید
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس 

 ژکتوروو پرئوید مجهز به ،نفر 31کالس  بر اساس

 روش تدریس و ارائه درس:

 اي، تمرین و تکرار، پژوهش گروهي و...سخنراني، مباحثه

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( علمي،مدرک تحصیلي، مرتبه ) مدرس هايویژگي

گرایش آموزش ابتدایي  ترجیحاً، علوم تربیتي )همگاني شناسيزبانزبانشناسي،  زبان فارسي، آموزش داراي مدرک دکتري یا حداقل کارشناسي ارشد

 از دبستان( پیش و

 
 (.اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي وپروژهتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه،  اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 شناسي همگانيزبانشناسي، زبان آموزش زبان فارسي، داراي مدرک دکتري یا حداقل کارشناسي ارشد

 
انجام کار ( رفع عیب و...( -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهدر محیط

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وحرفه

 ...ارائه مقاالت و  نشایي،هاي عیني و اهاي کتبي، پرسشهاي شفاهي، آزمونپرسش 
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 تربیت کودک فنيزبان  درس -3-15

 تخصصي : درسنوع 

 زبان خارجينیاز:پیش

  -هم نیاز:

 متون تخصصي تربیت کودک اصطالحات وآشنایي با هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 محتوارئوس  ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 به کودکان يازآموزش ب 1

 - 3 کودک رشد يروانشناس 2

 

3 
 کودک مشاوره و یيراهنما اصول

2 - 

 - 2 کودک رشد در هیتغذ اصول 4

 کودک حقوق 5
2 - 

 - 3 آموزيزبان هايمهارت 6

7 

 

 - 2 در مراکز پیش از دبستانفضاي خالق 

 - 2 کودکان ياصالح و يورزش حرکات 8

9 

 

 - 2 دبستان از شیپ مراکز در يآموزش تیریمد

11 

 

 3 خالق شینما و یيگوقصه
- 

 - 2 دبستان از شیپ يتجرب علوم میمفاه 11

 - 3 دبستان از شیپاجتماعي و دیني  میمفاه 12

 - 2 دبستان از شیپ ریاضي میمفاه 13

 - 2 آموزشي در دوره پیش از دبستان ریزيبرنامه 14

 - 32 جمع

 

 

 

 عملي نظري 

 - 2 تعداد واحد

 - 32 تعداد ساعت
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 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
ارتباطات شفاهي و کتبي  ،استفاده از دانش در عمل يستگیشا یادگیري براي یادگیري، ،ظرفیت یادگیري ،فهم تنوع ،ايمباني دانش حرفه گذاريپایه

 به زبان مادري

  منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

The young child as 

scientist: a 

constructivist 

approach to early 

childhood science 

education 

Christine Chaille, Lory 

Britain 
 Boston: Allyn and Bacon 2112 

The child rights in 

islam 

Kawther M. Al-

Minawi 
 Riyadh 1993 

Fondamentals of 

child rights: 

concepts, issues 

and challenges 

in-chief Arvind Kumar 

 Lucknow: 

Laxmi Shikshan 

Sansthan, Luchnow 

and Anmol Pub 

 New Delhi: Anmol publications 2112 

Encyclopaedia of 

educational 

learning and 

teaching 

technology 

Vijaya Kumari 

Kaushik 
 Anmol Publications PVT. New Delhi 1997 

Child education 
U. K. Singh, K. N. 

Sudarshan 
 

New Delhi: Discovery Publishing 

House 
1996 

How your child 

learns best: brain-

friendly strategies 

you can use to 

ignite your child's 

learning and 

increase school 

success 

Judy Willis 

foreword by 

Goldie Hawn 

نخبگان فردا -یزد   2118 

Child education in 

Islam 

Abd-Allah Nasih 

Ulwan 
 Cairo: Dar el Salam 2111 

The Routledge 

international 

handbook of 

philosophies and 

theories of early 

childhood 

education and care 

Tricia David, Kathy 

Goouch and Sacha 

Powell 

 London egdeltuoR  2116 
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Introduction to 

early childhood 

education: a 

multidimensional 

approach to child -

centered care and 

learning 

Francis Wardle  Boston: Allyn and Bacon 2113 

 

 

 آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(: استانداردهاي -د

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس 

 نفر 21نفر و حداکثر  15حداقل 

 

 (.اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي وو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهتمرین  اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 و... کارگاه –اي، تمرین و تکرار، پژوهشي گروهي، مطالعه موردي سخنراني، مباحثه 

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 زبان انگلیسي و تمامي مدرسان رشته ي تربیت کودک مسلط به زبان انگلیسيحداقل کارشناسي ارشد،  داراي مدرک دکتري یا

 

انجام کار ( رفع عیب و...( -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، شفاهي، هايپرسش) روش سنجش و ارزشیابي

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت) عملي انشایي، مشاهده رفتار هايپرسشساخته( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهدر محیط

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیتها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وحرفه

 ارائهو...(،  ايحرفه، رعایت اخالق پذیريمسئولیت) رفتارعیني و انشایي، مشاهده  هايپرسشعملکردي،  -کتبي هايآزمونشفاهي،  هايپرسش 

نمونه  تولید ،شدهسازيشبیه هايمحیطعیب و...(، انجام کار در  رفع ،یابيعیب) شناسایي، آزمون خود سنجي تحقیقاتي، هايفعالیتمقاالت، گزارش 

 لوح فشرده و... صورتبهمجموعه کار  پوشه (،هاساختهدستانواع ) کار
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 در مراکز پیش از دبستان درس طراحي فضاي خالق -3-16

 نوع درس: تخصصي 

 به کودکان هاي آموزش بازيپرورش مهارت نیاز:پیش

 -هم نیاز:

 هاي طراحي فضاي خالق در مراکز پیش از دبستانروش هدف کلي درس: آشنایي با

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 محتوارئوس  دیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 تعریف خالقیت

 خالقیت شناسيآسیب

 خالقیت هايتکنیکبا  آشنایي

 :کودک تیتوسعه عوامل مؤثر در پرورش خالق

 توسعه دانش و اطالعات ،زهیانگ جادیا

 تیخالق هايمهارتپرورش 

 کودک يتیشخص هايویژگيپرورش  

 تیخالقتوسعه نقش خانواده در پرورش  

 کودک تیخالق يو پرورش يآموزش طیتوسعه نقش مح

 شناسيزیبایي احساس پرورش

- 8 

2 

 طراحي فضاي خالق فیزیکي:

 خالق فیزیکي فضاي

 خالق فیزیکي فضاي هايویژگي

 خالق فیزیکي فضاي ضرورت

 خالق فیزیکي فضاي طراحي هايروش انواع

 خالق فیزیکي فضاي براي مناسب امکانات و ابزار فهرست تهیه و تنظیم

 خالق فیزیکي فضاي طراحي

- 11 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 خالق: شناختي طراحي فضاي

 خالق شناختي فضاي

 خالق شناختي فضاي هايویژگي

 خالق شناختي فضاي ضرورت

 خالق شناختي فضاي طراحي هايروش نواعا

 خالق شناختي فضاي براي مناسب امکانات و ابزار فهرست تهیه و تنظیم

 خالق شناختي فضاي طراحي

- 11 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 1 تعداد ساعت
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4 

 خالق: راحي فضاي عاطفيط

 خالق عاطفي فضاي

 خالق عاطفي فضاي هايویژگي

 خالق عاطفي فضاي ضرورت

 خالق عاطفي فضاي طراحي هايروش انواع

 خالق عاطفي فضاي براي مناسب امکانات و ابزار فهرست تهیه و تنظیم

 خالق عاطفي فضاي طراحي 

- 11 

5 

 خالق: اجتماعي طراحي فضاي

 خالق اجتماعي فضاي

 خالق اجتماعي فضاي هايویژگي

 خالق اجتماعي فضاي ضرورت

 خالق اجتماعي فضاي طراحي هايروش انواع

 خالق اجتماعي فضاي براي مناسب امکانات و ابزار فهرست تهیه و تنظیم

 خالق اجتماعي فضاي طراحي

- 11 

 48 - جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 استفاده از دانش در عمل يستگیشا یادگیري براي یادگیري، ،ظرفیت یادگیري ،فهم تنوع ،ايمباني دانش حرفه گذاريپایه

 

  منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 دبستانيپیش کودکان آموزشي هايفعالیت

 

 مجیب و فرشته

 همکاران
 1394 ایران درسي هايکتاب نشر  

 1391 نمایش حسین فدایي  نلي مک کاسلین درام خالق

 1391 قطره  یداهلل آقا عباسي نمایش خالق

 شناختي هايمهارت تقویت براي ساده هايبازي

 سال 6 تا 2 کودکان

 

 ستاره مختاري و

 همکاران
 1395 ایران فني انتشارات شرکت 

 رشد رویکرد بر مبتني یادگیري یاددهي هايروش

 محور

دوست  رقیه یزدان

 همکاران و
 1391 فني انتشارات شرکت 
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 براي عملي راهنماي) کودکان خالقیت پرورش

 والدین(

 و صداقت مریم

 همکاران
 1394 جهاد دانشگاهي انتشارات 

 کودک تربیت رشته شایستگي استاندارد سند

 

 و معصومه صادق

 همکاران
 

 ریزيبرنامه و پژوهش سازمان

 تألیف دفتر آموزشي،

و  فني درسي هايکتاب

 .تهران کاردانش، و ايحرفه

1393 

 1385 وپرورشآموزش  مقدم و ترکمان -م  آموزشي هايبازي

  طباطبائي نیا -م و درمان آموزش، بازياسباب
جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم 

 پزشکي
1388 

آموزشي کودکان پیش از  هايسرگرميو  هابازي

 (سالگي 5/2از تولد تا )دبستاني 

جي روبین و 

 سوزان مردیت
 1387 خجسته سیروس حدوت

 و شناختي هايمهارت پرورش درس درسي برنامه

 کودک خالق

 

 و صادقمعصومه 

 همکاران
 

 سازمان

 ریزيبرنامه و پژوهش

 تألیف دفتر آموزشي،

 و فني درسي هايکتاب

 .تهران کاردانش، و ايحرفه

1395 

 کارهاي دستي و هنري کودکان

 

و لیلي انگجي 

 ترکمان منوچهر
 1393 مدرسه 

آموزشي کودکان  هايسرگرميو  هابازي

 (سالگي 5تا  5/2از ) دبستانيپیش

 

 1384 خجسته  سیروس حدوت

 وانمودي هايبازي کمک به خالقیت پرورش

 

 و دروتي سینگر،

 جروم سینگر،

 و علیزاده حمید

 روحي علیرضا
 1394 رشد جوانه انتشارات

 کودکان در خالقیت پرورش
 و زماني احمدرضا

 همکاران
 

 نشر و چاپ شرکت: تهران

 ایران درسي هايکتاب
1394 

 يآمابل ترزا کودکان تیخالق یيشکوفا
 و زادهقاسم حسن

 يمیعظ نیپرو
 1381 نو يایدن نشر
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 )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشي  -د

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس 

 نفر 21حداکثر  نفر و 15رگاه حداقل کا

 

 (.پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي ومهارتي، اي، پروژه تمرین و تکرار، اي،مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 .، پژوهش گروهي، مطالعه موردي وايپروژهکارگاه، 

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 هاي مختلف علوم تربیتي و روانشناسي و نمایشگرایش داراي مدرک دکتري یا حداقل کارشناسي ارشد

 

هاي محیطانجام کار در ( رفع عیب و...( -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون عملکردي حل مسئله،) روش سنجش و ارزشیابي

( پوشه مجموعه کار، ارائه .اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) ساخته(، مشاهده رفتارانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیتمقاالت و طرح

پذیري، رعایت اخالق مسئولیت) ، مشاهده رفتار(هاساختهانواع دست) ارتولید نمونه ک شده،سازيهاي شبیهانجام کار در محیط هاي شفاهي،پرسش

 هاي تحقیقاتي و...پوشه مجموعه کار، گزارش فعالیت اي و...(،حرفه
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 ریزي آموزش حرکات ورزشي و اصالحي کودکاندرس برنامه -3-17

 نوع درس: تخصصي 

 -نیاز:پیش

  -هم نیاز:

 هاي جسميهدف کلي درس: آشنایي دانشجویان با حرکات ورزشي و حرکات اصالحي ناهنجاري

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 محتوارئوس  ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 کلیات

 بدنيتربیتتعریف 

 (...تعادلي و هنري و )حرکات  بنديطبقهتعریف حرکت و 

 و...( کششي تقلیدي،)انواع حرکات ورزشي 

 بدني هايفعالیت شروع از قبل بدن آمادگي

 :زمین در افراد گروهي آرایش شیوه

 آزاد آرایش

 استقراري آرایش

 هندسي هايشکل در آرایش

 مقدماتي، پیشرفته و...( آغازین،)حرکات  آموزشمراحل 

 کودکانحرکات ورزشي  ضرورت و اهمیت

 اهداف حرکات ورزشي کودکان

 

3 2 

2 

 (کار عملي)انجام حرکات ورزشي 

 ارگانیک بدن هايو دستگاهآناتومي انسان 

 ارگانیک بدن هايدستگاهو  تعریف آناتومي انسان

 دستگاه گردش خون:

 خون ظایفو اعمال

 قلب

 هارگ

 اثر تمرینات ورزشي بر روي دستگاه گردش خون

 دستگاه تنفس:

 تمرینات ورزشي بر روي دستگاه تنفساثر 

 :دستگاه گوارش

 دستگاه گوارش روي بر ورزشي تمرینات اثر

2 3 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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3 

 (کار عملي)انجام حرکات ورزشي 

 دستگاه ادراري:

 اثر تمرینات ورزشي بر دستگاه ادراري

 (هاعضله، مفاصل و هااستخوان): دستگاه حرکتي

 ورزشي بر دستگاه حرکتي اثر تمرینات

 عصبي:دستگاه 

 اثر تمرینات ورزشي بر دستگاه عصبي

 بدن و انواع آن هايدستگاههماهنگي حرکتي 

2 3 

 

4 

 

 

 

 

 (کار عملي)اجراي حرکات ورزشي 

 حرکات اصالحي:

 ضعیت بدنوتعریف حرکات اصالحي 

 وضعیت طبیعي ستون فقرات

 :ستون فقرات هايناهنجاري

 گردني لوردوز هايناهنجاري

 اصالح لوردوز گردنيتمرینات ورزشي براي 

 پشت گرد هايناهنجاري

 تمرینات ورزشي براي اصالح پشت گرد

 (کار عمليلوردوز گردني و پشت گرد ) هايناهنجارياجراي حرکات اصالحي 

2 3 

5 

 پشت گود هايناهنجاري

 تمرینات ورزشي براي اصالح پشت گود

 (c,sاسکولیوز )پشت کج  هايناهنجاري

 c,s اسکولیوز اصالح براي ورزشي تمرینات

 ناهنجاري پشت صاف

 تمرینات ورزشي براي اصالح پشت صاف

 (کار عملي)و پشت صاف  c,s پشت گود، پشت کج، هايناهنجارياجراي حرکات اصالحي 

2 3 

6 

6 

 

 

 

 (کار عملي)انجام حرکات ورزشي 

 :زانو هايناهنجاري

 ناهنجاري پاي کماني

 تمرینات ورزشي براي اصالح پاي کماني

 (xپاي )ناهنجاري ولگوم زانو 

 (xپاي )تمرینات ورزشي براي اصالح ولگوم زانو 

 (کار عملي)لگوم زانو وپاي کماني  هايناهنجارياجراي حرکات اصالحي 

 

1 5 

7 

 (کار عملي)انجام حرکات ورزشي 

 :کف پا هايناهنجاري

 ناهنجاري کف پاي صاف

 تمرینات ورزشي براي اصالح کف پاي صاف

 ناهنجاري کف پاي گود

 تمرینات ورزشي براي اصالح کف پاي گود

 ناهنجاري انگشت شست کج

2 3 
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 تمرینات ورزشي براي اصالح انگشت شست کج

 کف پاي پهن ناهنجاري

 پاي پهن تمرینات ورزشي براي اصالح کف

 (خارجراه رفتن با پاي چرخیده به داخل، راه رفتن با پاي چرخیده به )راه رفتن  هايناهنجاري

 راه رفتن هايناهنجاريتمرینات ورزشي براي اصالح 

کف پاي پهن و راه  پاي گود، کف کف پاي صاف،)کف پا  هايناهنجارياجراي حرکات اصالحي 

 (کار عملي) (رفتن

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 (کار عملي)انجام حرکات ورزشي 

 حرکتي هايمهارترشد 

 حرکتي هايمهارتتعریف 

 :حرکات بازتابي

 بازتابتعریف 

 انواع بازتاب

 ابتدایي هايبازتاب

 یکه خوردن ومور هايبازتاب

 مکیدن وجستج هايبازتاب

 دهان –بازتاب دست 

 دستيکفبازتاب چنگ زدن 

 باینسکي و گرفتن کف پاي هايبازتاب

 تکاملي هايبازتاب

 البیرنتيبازتاب تعادلي 

 کشیدن باالبازتاب 

 بازتاب حمایت ا ز بدن

 رفتن خیزسینهبازتاب 

 بازتاب گام برداشتن اولیه

 بازتاب شنا کردن

1 4 

9 

 (کار عملي)انجام حرکات ورزشي 

 :حرکات بنیادي

 تعریف حرکات بنیادي

 انواع حرکات بنیادي

 غیر انتقالي هايحرکت

 کردن بازبستن و 

 چرخیدن و پیچیدن

1 4 

 5 1 (کار عملي) ورزشي حرکات انجام 
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11 

 

 

 نمودن مراحل آغازین، مقدماتي، پیشرفته و مشکالت رشدي( به همراه اجرا)انتقالي  هايحرکت 

 راه رفتن

 دویدن

11 

 (کار عمليانجام حرکات ورزشي )

 پرش از بلندي

 پرش عمودي

 

1 5 

12 

 (کار عملي)انجام حرکات ورزشي 

 پرش افقي

 کردن ليلي

 

1 5 

13 

 (کار عملي)انجام حرکات ورزشي 

 رشدي( مشکالت و پیشرفته مقدماتي، آغازین، مراحل اجرا نمودن همراه به)کنترلي  حرکات

 پرتاب کردن

 دریافت کردن

 

1 5 

14 

 (کار عملي)انجام حرکات ورزشي 

 ضربه زدن با پا

 ضربه زدن با دست

1 5 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 (کار عملي)انجام حرکات ورزشي 

 تعریف آمادگي جسماني: آمادگي جسماني

 در آمادگي جسماني: مؤثرعوامل 

 .ترکیب بدن و،تعادل،هماهنگي،توان،چابکي،پذیريانعطاف، سرعت،قدرت، استقامت

1 4 

 6 1 (آزمون عملي)ارزشیابي، اجراي حرکات ورزشي و اصالحي دانشجویان  16

 64 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
توانایي کار  ،روهيکار گ ،استفاده از دانش در عمل یستگيشا یادگیري براي یادگیري، ،ظرفیت یادگیري ،فهم تنوع ،ايمباني دانش حرفه گذاريپایه

 مستقل
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  منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 سمت  دانشمندي حسن اصالحي حرکات

 اوزمون –گاالهو  زندگي مختلف دوران در حرکتي رشد درک
 دکتر و بهرام عباس دکتر

 زادهشفیع محسن
 1384 بامداد

 1379 کارگاه کودک ضیاء سوسن پ ام، – ریو دونا مهدکودک در ورزشي بازي

 1391 دانشگاه پیام نور  باقري اهلل قدرت جسماني آمادگي آموزش اصول

 

 درس(استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب  -د

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس 

 نفر 21نفر و حداکثر  15 سالن ورزشي حداقل

 

 (.اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي وتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 .و (نمایشي)و اجراي عملي  سخنراني، تمرین و تکرار

 

انجام کار ( رفع عیب و...( -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، شفاهي، هايپرسش) سنجش و ارزشیابيروش 

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت) عملي انشایي، مشاهده رفتار هايپرسشساخته( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهدر محیط

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیتها گزارش وعه کار، ارائه مقاالت و طرح( پوشه مجم.اي وحرفه

 و... (ارزشیابي از اجراي حرکات ورزشي و حرکات اصالحي)عملکردي  هايآزمون (تشریحي و یاتستي )شفاهي، کتبي  هايپرسش

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 بدنيتربیتداراي مدرک دکتري یا حداقل کارشناسي ارشد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

92 
 

 هاي آموزش موسیقي و سرودهاي خاص به کودکاندرس پرورش مهارت -3-18

 نوع درس: تخصصي 

  -نیاز:پیش

 -هم نیاز:

 خاص به کودکان هدف کلي درس: آموزش موسیقي و اجراي سرودهاي

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 تعریف هنر

 هنر موسیقي

 موسیقي و انواع آن

 آن با موسیقي مبتذل متفاوتموسیقي اصیل و هنرمندانه 

 دبستانيپیشموسیقي به کودکان  آموزشاهمیت 

 (از دیدگاه مصریان، آشوریان، سومریان و ایرانیان قدیم)موسیقي به کودکان  آموزشتاریخچه 

رشد خالقیت، تلطیف احساسات و عواطف، ایجاد روحیه )شخصیت کودک  گیريشکلنقش هنر موسیقي بر 

 همکاري و سازگاري با جمع(

- 4 

 

2 

 

 

 

 مباني موسیقي آموزش

 یکي از آالت ملودیک کودکان عنوانبهآشنایي مقدماتي با بلز 

 ریتم و نت

 (عامل اصلي هر موزیک)صدا 

 انگلیسي( و الفباي فرانسوي و فارسي)بلز طبق الفباي التین  هايشاسينام 

 ساخت موسیقي آوازي به چهار روش هايروش

- 4 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 1 تعداد ساعت
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آشنایي با بعضي اصطالحات فني کاربردي موسیقي

 (... sol)خط حامل، کلید 

 خط حامل

 solکلید 

 مضراب راست و چپ

 میُنر Doو گام پائین رونده  (باالرونده)ماژور  Do گام

 آن با وزن در شعر و کالم منظوم هايشباهتو  هاتفاوتتعریف ریتم و 

 به روش التین و فرانسه روي خطوط حامل solحامل کلید  هاينتنام و موقعیت 

 سلفژ()صحیح  صورتبه هانتتمرین عملي با دانشجو خواندن و اداي 

 مل بهفادیز سي  معرفي صداهاي مصنوعي

گرد/ سفید / سیاه/ چنگ، تمرین عملي  هاينتخط میزان، خط اتحاد، کسر میزان، معرفي  میزان، اکتاو، 3ضرب 

 (سلفژ)در هر گام  هانتصحیح  خواندن، (هاضرب)اجراي 

- 4 

4 

 (کودک و نوجوان از کتاب مباني موسیقي تاب تاب) درستدریس 

 شدهارائهیا تدریس یک سرود طبق منابع 

 هانت، خواندن صحیح (هاضرباجراي )تمرین عملي 

 هاکوبهنحوه نشستن و به دست گرفتن 

 هاشاسينحوه ضربه زدن به 

 تمرین عملي يادامه

- 4 

5 

 سکوت کاربرد

 (چهارگاه تا اُرف) متد از کتاب اول جلد 

 میزان انواع آموزشاصلي،  هاينت از یک هر سکوت معرفي

4 3 2 

4 4 4 

 سکوت تمرین پا، یا دست ضرب با هانت خواندن و ضربات اجراي

 

- 4 

 

6 

 

 

 

 کجایي( درس زاغي) شادي دنیاي کتاب از درس اول تدریس وسیلهبه اولیه مفاهیم و مباني دوره و تکرار

 شدهارائهیا تدریس یک سرود طبق منابع 

 هانت از یک هر زماني ارزش و هانت بنديتقسیم جدول

 هانت نواختن و خواندن صحیح طرز ضرب، عملي تمرین

 دست یا و پا با ضرب ضربات اجراي

 خواني ریتم

 شعر خواندن و پا ضرب با زمانهم تمرین و هانت نوع و زماني هايکشش امتدادها به توجه

- 4 

7 
 دانشجویان نوازيهم شروع

 انتخاب نموده است. شدهارائهمنابع  بر اساس درسکه م سرودهایي یا «کجایي؟ زاغيو  تاب تاب» دروس
- 4 
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 هاشاسي به زدن ضربه نحوه نشستن، طرز یادآوري

 مدرس همراه به دانشجویان نوازيهم

 .خوانندمي ریتم انهم با را شعر دوم يدسته و نوازندمي گروهي گروه، دو به دانشجویان تقسیم

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 کودکان آوازي موسیقي به نگاهي

 .است نموده انتخاب شدهارائه منابع اساس بر درسم که سرودهایي یا ،آسمانه تو ماه سرود تدریس

 کودکان موسیقي هايویژگي

 کودک زندگي مختلف شئونات و منطق احساس، روان، بر موسیقي تأثیر

 به دادن جهت و پیشرفت و آموزش براي ايوسیله عنوانبه کودکان زندگي در سرود و موسیقي گنجاندن لزوم

 هاآن در مذهبي اعتقادات تثبیت و احساسات

 (پا ضربات اجراي – نوازيتک – نوازيهم) قبلي دروس عملي هايتمرین

 (عملي تمرین و آسمانه تو درس ماه) درس جدید تدریس

- 4 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 کودکان فراگیري مراحل

 .است نموده انتخاب شدهارائه منابع بر اساس درسم که سرودهاي یا هادرس بادبادک تدریس

 است مناسب موسیقي فراگیري براي سني چه

 بداند خود روزمره کارهاي از قسمت یک را موسیقي باید مادر

 بخواند آواز نوزادش یا و اشنیامده دنیا به کودک براي

 بخواند را خود محبوب آهنگ او براي بارها و بارها

 سازد جاري روزمره زندگي متن در را کالسیک بزرگ آثار

 نوازيهم تکرار درس و عملي تمرین

- 4 

 

 

 

11 

 

 

 

 :کودکان موسیقي فراگیري بحث يادامه

 ساعت() درس تدریس

 و درک براي سالهیازده تاهشت کودکان و سالهنه تا شش کودکان که يهایمهارت و تمرینات ،هادبستانيپیش

 .باشند داشته موسیقي دریافت

 درس ساعت تمرین و قبلي سرودهاي عملي تمرین

 خوانندگان نوازندگان، گروه دو به دانشجویان تقسیم ،نوازيتک ،نوازيهم

 آهنگ و سرود ادغام

 

- 4 

11 

 دانشجو( اطالعات براي) ایران موسیقي هايدستگاه معرفي

 (شادي دنیاي کتاب زا ایران هايبچه) سرود تدریس

 هادستگاه از یک هر براي مثال معرفي و آواز 5 و دستگاه 7 دستگاه، 12 معرفي

 حفظ خواندن، :عملي تمرین

- 4 

12 
 (و نوجوان کودک موسیقي مباني کتاب بلز از جینگل) درس تدریس

 است نموده انتخاب شدهارائه منابع بر اساس درسم که سرودهایي یا
- 4 
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 نوازيهم و نواختن خواندن، و قبل دروس : تمرینعملي تمرین

 است نموده انتخاب شدهارائه منابع اساس برمدرس  که يسرودهای یا بلز جینگل درس

13 

 است نموده انتخاب شدهارائه منابع بر اساسمدرس  که سرودهایي یا من( قشنگ ترن) سرود تدریس

 و نوازندگان گروه دو به دانشجویان تقسیم ،نوازيتک ،نوازيهم) قبلي سرودهاي تمرین :عملي تمرین

 خوانندگان(

- 4 

14 

 شادي( دنیاي کتاب از باران چکچک) سرود تدریس

 است نموده انتخاب شدهارائه منابع بر اساسمدرس  که يهایسرود یا

 نوازيهم و نواختن و و خواندن قبل دروس: تمرین عملي تمرین

 است نموده انتخاب شدهارائه منابع بر اساسمدرس  که يهایسرود یا باران چکدرس چک

- 4 

15 

 (شادي دنیاي کتاب تمیز از )شهر سرود تدریس

 است نموده انتخاب شدهارائه منابع بر اساسمدرس  که يهایسرود یا

 نوازيهم و نواختن و خواندن و قبل دروس: تمرین عملي تمرین

 است نموده انتخاب شدهارائه منابع بر اساسمدرس  که سرودهاي یا تمیز( شهر) درس

- 4 

16 

 ایران ملي سرود تدریس

 قبلي هايدرس دوره :عملي تمرین

 آن تمرین و ایران ملي سرود تدریس

- 4 

 64 - جمع

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
توانایي کار  ،کار گروهي ،استفاده از دانش در عمل يستگیشا یادگیري براي یادگیري، ،ظرفیت یادگیري ،فهم تنوع ،ايمباني دانش حرفه گذاريپایه

 ارتباطات شفاهي و کتبي به زبان مادري ،مستقل

  منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

به روش گفتاري،  موسیقي تئوري آموزش

 دیداري، شنیداري
 1392 چند گاه  سر آباداني مرتضي

موسیقي به کودکان به روش  آموزش

 ايودک
 1389 مهرگان مهرگان نصراهللترجمه  ارنست شوني

  مهدي آذر سینا از متد ارف تا چهارگاه
مرکز موسیقي 

 حوزه هنري
1385 

 1392 سوره مهر  سودابه سالم بخوان با من، بساز با من

 1392 چنگ  سحر ایوز محمدي تئوري موسیقي کاربردي
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 1383 ماهدیس  مسعود زرگر هاجاودانه

 1386 فرهنگ و هنر  ابراهیم فاطمي مباني موسیقي کودک و نوجوان

 1397 هستان  ناصر نظر دنیاي شادي

 1396 ایلیا فرهنگ  و... مؤمنيوحیدالدین  سید موسیقي به کودکان آموزش

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس 

 نفر 21و حداکثر  نفر 15 حداقل کارگاه

 

 (.اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي وتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 ...و کارگاه سخنراني، تمرین و تکرار،
 

انجام کار ( رفع عیب و...( -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، شفاهي، هايپرسش) روش سنجش و ارزشیابي

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت) عملي انشایي، مشاهده رفتار هايپرسشساخته( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهدر محیط

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیتها گزارش االت و طرح( پوشه مجموعه کار، ارائه مق.اي وحرفه

 عیني و انشایي و... هايپرسشعملکردي،  -کتبي هايآزمونشفاهي،  هايپرسش

 .گیردمي قرار دانشجو اختیار در کپي صورتبه نشده تدریس که سرود یک نت آزمون عملي، براي که است ذکر به الزم

 :بتواند باید دانشجو ،گیردمي قرار دانشجو اختیار در که فرصتي در

 بیابد را آن ریتم .1

 کند اجرا پا یا دست ضربات اجراي با را آهنگ آن .2

 بنوازد را مذکور آهنگ .3

 .کند تلفیق باهم را آهنگ و شعر .4

 طبق تواندمي مدرس محترم و ندارد وجود جلسه هر در تدریس جهت سرود یا ترانه گزینش در محدودیتي گونههیچ که هستالزم به ذکر 

 طور درسته هر نیازپیش و منطقي نظم که ضروري است. نماید تدریس ،هست اجتماعي و اخالقي موازین سرودهایي را که مطابق خود صالحدید

 پذیرد. صورت صحیح طوربه آموزش امر دانشجو، سردرگمي از پیشگیري ضمن تا گردد لحاظ گزینش این در دقیق

 يوسیله یک عنوانبه سرودها و بلز از ایشان کاربردي ياستفاده جهت تنها مقطع، این دانشجویان به خاص درس سرودهاي آموزش البته

 به درس را این نیستند مجاز وجههیچبه دانشجویان این و است دبستانيپیش مراکز و کودک مهدهاي در .سرود هايگروه رهبري و آموزشيکمک

 که کسي و است ايویژه تخصصي هايروش کاربران به نیازمند نوپا کودکان به موسیقي مباني آموزش زیرا دهند آموزش مراکز آن نوپاي کودکان

 مجهز کودکان، مخصوص ،ویژهبه رشته این در آکادمیک تحصیالت به باید بپردازد، فعالیت به (کودکان به موسیقي آموزش) عرصه در این بخواهد

 باشد.

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مرتبه علمي، مدرک تحصیلي،) مدرس هايویژگي

موسیقي و یا  هايآموزشگاهمدرک معتبر از  کارشناسي ارشد غیر مرتبط )به همراه یا موسیقي و یا کارشناسيو  ارشد موسیقيداراي مدرک کارشناسي 

 دارا بودن مدرک دیپلم موسیقي(
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 کز پیش از دبستانادر مر يمدیریت آموزشدرس  -3-19 

 تخصصي : درسنوع 

 -:نیازپیش

 -:هم نیاز

 آشنایي با اصول و روش مدیریت در مراکز پیش از دبستانهدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 پیش از دبستان آموزش

 پیش از دبستان وپرورشآموزشتعریف 

 پیش از دبستان وپرورشآموزشاهمیت 

 پیش از دبستان در ایران و جهان وپرورشآموزشتاریخچه 

2 - 

2 

 دوره پیش از دبستان هايویژگي

 تفاوت پیش از دبستان با دوره ابتدایي

 سوري. ...( فروبل، پستالوزي، مونته)ي مربیان بزرگ کودک هانظریهآشنایي با 

 پیش از دبستان هايبرنامهاصول و مباني اجراي 

2 - 

3 

 ي مدیریتهانظریهمفاهیم مدیریت و 

ارتباط مدیر و  ،، هماهنگيگیريتصمیم، ریزيبرنامهوظایف مدیریت، )تعاریف و مفاهیم مدیریت و سازمان 

 کنترل و ...( و کمیت جلسات، کیفیت کارکنان، خانواده، تشکیل جلسات،

2 - 

4 

 ي مدیریتهانظریه

 وادارينظریه علمي 

 نظریه روابط انساني

2 - 

5 
 راسيکنظریه بورو

 هاسیستمنظریه 
2 - 

6 

 ي اقتضایيهانظریه

 (مدرنیسمپستي نوین )هانظریه

 در اسالممدیریت و رهبري 

 

2 - 

7 
 مفاهیم سازمان و مدیریت در پیش از دبستان

 و مراکز پیش از دبستان هاسازمانمفاهیم صف و ستاد، نمودار سازماني، تفویض اختیار در 
2 - 

8 
 هاسازمانمدیریت در پیش از دبستان و تفاوت آن با مدیریت در سایر 

 (ادراکي ،انساني ،فني)مدیر  هايمهارت-وظایف کلي مدیر در مراکز پیش از دبستان
2 - 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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9 

 در مراکز پیش از دبستان ریزيبرنامه هايسیاست

 جذب نیرو هايهزینهفلسفه و اهداف، نحوه پذیرش کودکان، مخارج و 

 شرایط استخدام و بیمه

2 - 

11 

 مربیان آموزشو  ریزيبرنامه

 روزانه و ساالنه هايبرنامهکودکان، طراحي  بنديگروه

 آموزشي هايبرنامهاجراي  هايروش

 و شرح وظایف هافعالیتتنظیم جدول زماني 

2 - 

 

11 

 

 

 

 دهيسازمان

 دهيسازمانتعریف 

 آموزشي فضاي دهيسازمان، نیروي انساني دهيسازمان

 کارکنان و سایرنیروي انساني الزم، تشکیل پرونده براي مربیان و نیروي خدماتي  تأمین

 فضاي متناسب با وضعیت کودکان دهيسازمان

2 - 

12 

 آموزشدر ارتباط با اهداف و کیفیت  مهدکودکوظایف مدیر 

 اولیا روابط مدیر با مربیان، کودکان و، در ارتباط با مسائل اداري مهدکودکوظایف مدیر 

 هامراسمو  هافعالیتبرگزاري 

2 - 

13 

 مدیریت منابع انساني

تغذیه،  ریزيبرنامه غذیه، تهیه مواد غذایي،تغذیه و بهداشت، شرایط ت هايسیاستمدیریت خدمات تغذیه، 

 عادات سالم غذا خوردن بهداشت محیط مرکز، آشنایي کودکان با اصول تغذیه و یادگیري،

2 - 

14 

 بنديبودجه

 هايهزینه ،خرید وسایل، استخدام کارآموزي هايهزینه، انواع بنديبودجه، اهمیت بنديبودجهتعریف 

 و ذهاب ایاب مستمر، حقوق، دستمزد،

2 - 

 

 

15 

 

 

 ارزشیابي در مراکز پیش از دبستان

 تعریف ارزشیابي

 آموزشي هايبرنامهارزشیابي 

 ارزشیابي کودکان:

 ،رزشیابي انفرادي مداوما

 (رفتاري بنديدرجه، لیستچکواقع نویسي،  مشاهدات معلم،)شامل  ايدورهارزشیابي 

 

2 - 

16 
 ارزشیابي کارکنان

 کلي از مدیریت مراکز پیش از دبستان بنديجمع
2 - 

 - 32 جمع

 

 

 



 

99 
 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
کار و  عادات ،دیدشایستگي انطباق با شرایط ج ،رهبري ،ارتباطات و همکاري شایستگي ،ظرفیت یادگیري براي یادگیري، یادگیري ،کارآمدي خود

 آمادگي کار

 

  منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 سمت  رضاییانعلي اصول مدیریت

 1386 روان  علي عالقبند مباني نظري و اصول مدیریت آموزشي

 1396 بعثت  علي عالقبند مقدمات مدیریت آموزشي

 1394 دانشگاه ارومیه  محمد عباس زاده میر مدیریت آموزشي

 1394 کمال تربیت  محمدرضا بهرنگي مدیریت آموزشي و آموزشگاهي

دبستاني و دبستاني )رشته علوم مدیریت مراکز پیش

 (تربیتي

 

 1397 دانشگاه پیام نور  داریوش نوروزي

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس 

 ژکتورو، مجهز به ویدئو پرنفر 31 کالس

 

 (.اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي وتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 ...، پژوهش گروهي و ايپروژه ،اي، تمرین و تکرارسخنراني، مباحثه

 

انجام کار ( رفع عیب و...( -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي مسئله،حل  شفاهي، هايپرسش) روش سنجش و ارزشیابي

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت) عملي انشایي، مشاهده رفتار هايپرسشساخته( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهدر محیط

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیت ها گزارش( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وحرفه

، گزارش هاطرحمقاالت و  ارائه عیني و انشایي، هايپرسش، شدهسازيشبیه هايمحیطکتبي، انجام کار در  هايآزمونشفاهي،  هايپرسش

 تحقیقاتي و... هايفعالیت

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 پیش از دبستان آموزشداراي مدرک دکتري یا حداقل کارشناسي ارشد مدیریت آموزشي یا 
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 و نمایش خالق گویيقصهدرس  -3-21 

 تخصصي : درسنوع 

  -نیاز:پیش

  -:هم نیاز

 هاآناجراي  و نمایش خالق و نحوه گویيقصهآشنایي با هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 محتوا رئوس ردیف

زمان یادگیري 

 (ساعت)

 عملي نظري

1 

 

 

 

 

 گویيقصه

 گویيقصه هايپایهاساس و 

 گوقصه هايویژگي

 معیارهاي انتخاب قصه

ها، طبیعي هاي مناسب )تناسب بین مراحل قصه؛ نظم منطقي صحنهتوجه به نکات اساسي در تشخیص قصه

 با گروه سني( تناسبها، ها، نتیجه اخالقي قصهبودن شخصیت

 

- 4 

2 

 گویيقصه هايروش

 خوانيقصه

 گویي سادهقصه

 گویي همراه با تقلید صدا و حرکاتقصه

 ،نقاشي شده يپرده، فلزي وگویي؛ تابلو ماهوتي قصه هايکارتگویي همراه با وسایل کمکي: قصه

 هاي نمایشي و...عروسک

 گویيمنابع مفید در زمینه قصه

، گویيقصه مکانها، ، نحوه نشستن مخاطبهاآن سن وها مخاطب تعدادگویي، زمان قصه) گویيشرایط قصه

 گویيانتخاب روش قصه، کردن قصه آماده( گویيتمرین قصه

 

- 4 

3 

 
 4 - متون نویسيساده

 4 - ازنویسي قصهب 4

5 

 

 

 

 آثار قدیمي بازآفریني

 نگارش خالق
- 4 

6 

 

 8 - ربدون ابزا یيگوقصه انواع اجراي و تمرین

 8 - با ابزاریي گوقصه انواع اجراي و تمرین 7

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 1 تعداد ساعت
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8 

 خالق نمایش

 کارکردهاي و نمایش خالق، مربي نمایش خالق، منابع نمایش خالق، هدف ،و نمایش خالق تعریف خالقیت

 نمایش خالق

 

- 4 

 

9 

 

 

موزشي آهاي جنبه نمایش خالق، فنون ،آن مراحل و خالق نمایش ارتباط نمایش خالق با مراحل رشد کودکان،

 (، ارزیابياجرا ،گرميدستتمرینات ) نمایش خالق

 

 

- 4 

11 

 کارگاه نمایش خالق طرح

 نمایش خالق هايدرسکارگاه و 

 (.و اشعار کودکانه بازي و... تمرینات بیان:محلي  هايبازي :گرم کردن بدن) گرميدستتمرینات 

- 4 

11 

 

 

 

 يسادهاعمال ) دانشجویاننمایش توسط  اجراي فعالیت جسماني و پانتومیم:–پانتومیم روایي –پانتومیم 

 ...(باشید ومولکول آب  یک ،کندميرشد  درختي ،انفرادي
- 4 

12 

 (نگاه کنید، به محیط نگاه کنید، اتاق خود را توصیف کنید هایتاندستبراي دیدن )به  هايتمرین

حیوانات، به -را ببندید و صداهاي محیط را بشنوید، تقلید صداي  هایتانچشمبراي شنیدن ) هایيتمرین

 صداهاي اطرافتان گوش دهید و...(

- 4 

13 
 و...( سازمجسمهو یکي  شودميبراي لمس کردن )یکي گل  هایيتمرین

 مصاحبه و...()آشنایي و ارتباط  هايتمرین
- 4 

 پردازيبداهه –تخیلي  هايتمرین 14

 

 

- 4 

 64 - جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
،انش در عملشایستگي استفاده از د، خالقیت ،ابتکار ،یادگیري تیظرف ،قابلیت انتقادي و انتقاد از خود ،توانایي کار مستقل ،کار گروهي  

 ار و آمادگي کار،، عادات کشایستگي انطباق با شرایط جدید ،رهبري ،ارتباطات و همکاري ،یادگیري تیظرف ، یادگیري براي یادگیري،کارآمدي خود 

بین فردي هايمهارت  

 

 

  منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) درسي منبع -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1396 رشد مینو پرنیان جک زایتس خالق گویيقصه هنر

 1391 نمایش حسین فدایي حسین نلي مک کارسین درام خالق در کالس درس

 1396 قطره  یداهلل آقا عباسي نمایش خالق

 حسین فرخ مهر براي تربیت بهتر کودکان گویيقصهنقش دلپذیر 
 

 1391 عابد

 1394 دانشگاه ثریا قزل ایاغ چمبرزدیوئي و نمایش خالق گویيقصه
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 1388 آبي خانه -دمشه  زهرا مهاجري گویيقصهقصه و 

 و هنر تخیل گویيقصه

 نانسي ملون

زهرا مهاجري و 

اردو صادقي  محمدرضا

 بادي

انتشارات  –مشهد 

 جهاد دانشگاهي
1388 

و نمایش  گویيقصهادبیات کودکان و رویکردي بر 

 خالق
 1385 چاپار  ناظمي يیحی

کودکان و  تئاترهايو  گویيقصهنمایش خالق، 

 نوجوانان
 1396 قطره  یداهلل آقا عباسي

 1381 محمدي -سقز  عرفان صاحبي و نمایش خالق در تعلیم و تربیت گویيقصه

 1385 نگین–اصفهان   مجید کیمیائي پور و نوجوان تئاتر کودکادبیات فولکولوریک در 

 سروش اقلیدي محمدابراهیم آنا پلووسکي گویيقصهدنیاي 
1388 

 1381 آزمون نوین  افسانه فخري نمایش درماني

مصطفي  اهمیت و راه و رسم آن گویيقصه

 رحماندوست
 1386 رشد 

 

 

 آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي  -د 

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس 

 نفر 21نفر و حداکثر  15حداقل  کارگاه

 

 (.اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي وتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 

 

انجام کار ( رفع عیب و...( -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، شفاهي، هايپرسش) ارزشیابيروش سنجش و 

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت) عملي انشایي، مشاهده رفتار هايپرسشساخته( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهدر محیط

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیتها گزارش ، ارائه مقاالت و طرح( پوشه مجموعه کار.اي وحرفه

، رعایت اخالق پذیريمسئولیت) رفتار، مشاهده (هاساختهدستانواع ) کارنمونه  تولید ،شدهسازيشبیه هايمحیطانجام کار در  شفاهي، هايپرسش

 و... تحقیقاتي هايفعالیتمجموعه کار، گزارش  پوشه و...(، ايحرفه

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 ، علوم تربیتي و روانشناسي، ادبیات فارسي، ادبیات کودکانمرتبط هايگرایشکارشناسي ارشد نمایش و  داراي مدرک دکتري یا حداقل تحصیالت
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 از دبستانآموزش مفاهیم علوم تجربي پیش  ریزيبرنامهدرس  -3-21 

 تخصصي : درسنوع 

تدریس در دوره  هايمهارتپرورش  –آموزش هنر، نقاشي و کاردستي  هايمهارتپرورش نیاز: پیش

 ریزي در دوره پیش از دبستانبرنامه -پیش از دبستان

  -هم نیاز:

شعر، داستان، بازي گروهي، )با ارائه طرح درس و واحد کار  همراهآموزش مفاهیم علوم تجربي براي کودکان  ریزيبرنامههدف کلي درس: 

 و پروژه (هریک از مفاهیم در مورد يآموزشکمک یلوسا، کاردستي کودک و ساخت آمیزيرنگنقاشي و 

 آموزش مفاهیم علوم تجربي پیش از دبستان ریزيبرنامه سرفصل درس

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 محتوارئوس  ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 علوم تجربي

 تعریف علوم تجربي

 اهمیت و ضرورت و نقش شناخت محیط طبیعي براي کودکان

 علوم تجربي به کودکان آموزش هايهدف

1 4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاهیم علوم تجربياهمیت مشاهده و تجربه در یادگیري 

 جدید هايپدیدهتحریک حس کنجکاوي از طریق ایجاد انگیزه و رغبت در کودکان براي کشف 

 (مهارت پرسشگري)تشویق کودکان به پرسش 

 استفاده از وسایل و مواد مختلف توسط کودکان در یادگیري

 براي آموزش کودکان غیرمستقیماجراي روش 

 کودکان هايخالقیتاز  گیريبهره

 گروهي هايفعالیتانجام 

 آموزشيکمکو تهیه وسایل ساده علمي و یعت گردش علمي و مشاهده طب

1 4 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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3 

 

 

 

 

 

 موضوعات اساسي با محتواي علوم تجربي براي کودکان

 بدن انسان و بهداشت آن

مراجعه به پزشک و استفاده از دارو و استراحت کردن  مراقبت از سالمت جسماني، در صورت بیماري

 ...و

آن با  کردنخشکباز و بسته کردن شیر، شستن دست با آب و صابون، شستن صورت و )نظافت شخصي 

 ...(از وسایل شخصي و استفاده حوله یا دستمال، مسواک کردن، دستشویي رفتن،

و اماکن  هاپارکرعایت ایمني و بهداشت در هنگام تماس با حیوانات، کار با خاک و گیاه در منازل و 

 .عمومي و..

، کاردستي آمیزيرنگگروهي، نقاشي و  : تهیه طرح درس به همراه شعر، داستان، بازي فردي یاکار عملي

یکي از مفاهیم نامبرده شده، توسط دانشجویان صورت  در مورد آموزشيکمک وسایلکودک و ساخت 

 گیرد.

1 4 

 

 

4 

 

 

 گانهپنجآشنایي با حواس 

از راه  هاتشابهو  هاتفاوتچشم، نگاه کردن توأم با دقت، تشخیص  وسیلهبهحس بینایي  تشخیص اشیاء 

سپردن و  خاطر به)( تقویت حافظه بینایي )(رنگ، اندازه و تعداد)بینایي ) ايمحرکهنگاه کردن، شناخت 

 و... ((...و  بازشناسي

صدا، تشخیص جهت صدا  هايشباهتو  هاتفاوت تشخیص شنیدن و تشخیص صداها،)حس شنوایي: 

 و...(

تشخیص زبري، نرمي، سردي و گرمي، تشخیص اشیاء از طریق حس المسه، تشخیص )حس المسه: 

 طریق حس المسه و...( اشیاء از هايتشابهو  هاتفاوت

 زبان وسیلهبه هامزهتشخص  حس چشایي:

 در بوي مواد، تقویت حس بویایي و... هاتشابهو  هاتفاوتحس بویایي: تشخیص 

، آمیزيرنگگروهي، نقاشي و  : تهیه طرح درس به همراه شعر، داستان، بازي فردي یاکار عملي 

یکي از مفاهیم نامبرده شده، توسط دانشجویان  در مورد آموزشيکمک وسایلکاردستي کودک و ساخت 

 صورت گیرد.

1 4 

5 

 (علوم زمین) غیرزندهمحیط 

ها و موارد ها و خاکبا شکل ظاهري زمین  کوه، دشت، جنگل، بیابان، دریا، اقیانوس، انواع سنگ آشنایي

 استفاده از خاک، خاک مرطوب، خاک خشک و آب، مصارف آب، حل شدن و نشدن اجسام در آب،

اجسام در آب، شناور شدن اجسام در آب، مراقبت و  فرورفتنآن توسط برخي اجسام،  جذب

 آب و... در جویيصرفه

، کاردستي آمیزيرنگگروهي، نقاشي و  : تهیه طرح درس به همراه شعر، داستان، بازي فردي یاکار عملي

یکي از مفاهیم نامبرده شده، توسط دانشجویان صورت  در مورد آموزشيکمک وسایلکودک و ساخت 

 گیرد.

1 4 

6 
شب و روز، )طبیعي  باد، هوا، گرما، سرما، باران، برف، آشنایي با تغییرات زمین  هايپدیدهآشنایي با 

 (...و  وهواآبو  هافصل
1 4 
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، کاردستي آمیزيرنگگروهي، نقاشي و  : تهیه طرح درس به همراه شعر، داستان، بازي فردي یاکار عملي

یکي از مفاهیم نامبرده شده، توسط دانشجویان صورت  در مورد آموزشيکمک وسایلکودک و ساخت 

 گیرد.

7 

 (علوم زیستي، موجودات روي زمین) آشنایي با محیط زنده

جانوران و  تولیدمثلجانوران اهلي و وحشي، محل زندگي جانوران، غذاي جانوران، پوشش جانوران، 

 ...و  هاآنفواید 

، کاردستي آمیزيرنگگروهي، نقاشي و  داستان، بازي فردي یا: تهیه طرح درس به همراه شعر، کار عملي

یکي از مفاهیم نامبرده شده، توسط دانشجویان صورت  در مورد آموزشيکمک وسایلکودک و ساخت 

 گیرد.

1 4 

 

 

8 

 

 

 

مختلف یک گیاه،  هايقسمتدر رشد گیاهان، رنگ گیاهان، آشنایي با  مؤثرشکل ظاهري گیاهان، عوامل 

 گیاهان هايبرگانواع  (دانهبي، داردانه)انواع گیاهان 

 در فصول مختلف، مراقبت از گیاهان و ... تغییر گیاهان

، کاردستي آمیزيرنگگروهي، نقاشي و  : تهیه طرح درس به همراه شعر، داستان، بازي فردي یاکار عملي 

یکي از مفاهیم نامبرده شده، توسط دانشجویان صورت  در مورد آموزشيکمک وسایلکودک و ساخت 

 گیرد.

1 4 

9 

 علوم فیزیکي()ماده 

 سایه، صد ا، حرکت آشنایي با نور، 

 ،آمیزيرنگگروهي، نقاشي و  : تهیه طرح درس به همراه شعر، داستان، بازي فردي یاکار عملي

1 4 

11 
علوم تجربي در کالس به همراه شعر، داستان، بازي فردي یا گروهي، نقاشي و  از مفاهیماجراي یکي 

 توسط دانشجویان آموزشيکمک وسایل، کاردستي کودک و ساخت آمیزيرنگ
3 12 

11 

 آموزش عملي در مراکز پیش از دبستان با نظارت مدرس

 سال 6تا  3سني  هايگروهآموزش واحد کار مفاهیم علوم تجربي به کودکان 

 آموزشي علوم تجربي پیش از دبستان هايفعالیت ریزيبرنامهنوین در  هايفناوري کارگیريبه

4 16 

 64 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
ري، یادگیري براي یادگیشایستگي استفاده از دانش در عمل، خالقیت ،ابتکار ،یادگیري یتظرف ،توانایي کار مستقل ،کار گروهي  
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  منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

پروژه زمین ما و  (و علمهنر )کتاب مرجع 

 آنچه در آن است

نویسندگان، شاعران و  از نفر 44

 بازي نویسان
 1387 مدرسه 

 1388 دانشگاهي نشر مرکز بهمن سقط چیان جورج، دیتس و آبراهام، نلسون علوم در مدارس ابتدایي آموزش

 1387 رضويآستان قدس  نظري نژاد محمدحسین برنارد اسپادک در دوران کودکي آموزش

مفاهیم علوم تجربي و علوم  آموزش

 اجتماعي به کودکان
 1389 آژند  شریفان ابوالقاسم

 و کودک کار مربي
عزیز عسگري نیکچه و فرخنده 

 مفیدي
 1384 مدرسه 

 1389 آییژ  حسن ملکي تدریس در کودکستان

هاي کار و آشنایي با برنامه)مربي و کودک 

 (ساله 5آموزشي کودکان سه تا 
 کودیت کروسکي و جودیت میگر

لیلي انگجي و منوچهر 

 ترکمان
 1386 کودک آموز

 1387 آگاه  (میرهادي) توران خمارلو کتاب کار مربي کودک

هاي آموزشي و فعالیتراهنماي برنامه و 

 دبستانيپرورشي دوره پیش

ریزي و تألیف کتب دفتر برنامه

 درسي
 1388 افست 

 1384 مدرسه پرویز امیني رندي مویرگ انفجاري تدریس هايروش

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس 

 نفر 21حداکثر  نفر و 15کارگاه 

 

 (.اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي وتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 .و ، کار گروهيکارگاه و تکرار،اي، تمرین سخنراني، مباحثه
 

انجام کار ( رفع عیب و...( -یابيعیب) آزمون شناسایي -عملکرديآزمون کتب،  حل مسئله، شفاهي، هايپرسش) روش سنجش و ارزشیابي

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت) عملي انشایي، مشاهده رفتار هايپرسشساخته( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهدر محیط

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیتها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وحرفه

 (،هاساختهدستانواع ) کارنمونه  تولید ،شدهسازيشبیه هايمحیطعیب و...(، انجام کار در  رفع ،یابيعیب) شناسایيشفاهي، آزمون  هايپرسش

 ...کار وو...(، پوشه مجموعه  ايحرفه، رعایت اخالق پذیريمسئولیت) رفتارعیني و انشایي، مشاهده  هايپرسش

 

 (تجارب و تحصیلي سوابق علمي، مرتبه تحصیلي، مدرک) مدرس هايویژگي

 روانشناسي تربیتي، علوم مختلف هايگرایش ارشد کارشناسي حداقل یا دکتري مدرک داراي
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 از دبستان پیش و دیني آموزش مفاهیم علوم اجتماعي ریزيبرنامه درس -3-22
 تخصصي نوع درس: 

آموزش هنر،  پرورش مهارت هاي -تدریس در دوره پیش از دبستان هايمهارتپرورش نیاز: پیش

 پیش از دبستان دورهدر  ریزيبرنامه  -نقاشي و کاردستي

 -هم نیاز:

شعر، داستان، بازي گروهي، )با ارائه طرح درس و واحد کار  همراهبراي کودکان و دیني  اجتماعيآموزش مفاهیم علوم  ریزيبرنامههدف کلي درس: 

 و پروژه (هریک از مفاهیم در مورد آموزشيکمک وسایل، کاردستي کودک و ساخت آمیزيرنگنقاشي و 

 پیش از دبستانو دیني آموزش مفاهیم علوم اجتماعي  ریزيبرنامه سرفصل درس

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

محتوارئوس  ردیف  
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

علوم اجتماعي   

 تعریف علوم اجتماعي

و نقش شناخت محیط اجتماعي براي کودکان و ضرورتاهمیت   

ي آموزش اجتماعي به کودکانهاهدف   

موضوعات اساسي با محتواي علوم اجتماعي براي کودکان   

 خانواده:

عمو، عمه و )ي فامیلي هانسبتپدر، مادر، خواهر، برادر و ...(، )و روابط خانوادگي، افراد خانواده  خانواده

س و پرورش ح ترهاکوچکو  ترهابزرگوالدین و  هاي اعضاي خانواده، احترام بهیتمسئول(، وظایف و ...

ي در کودکان نسبت به والدین و...قدرشناس  

تي آمیزي، کاردسگروهي، نقاشي و رنگ شعر، داستان، بازي فردي یا کار عملي: تهیه طرح درس به همراه

گیرد. آموزشي در مورد یکي از مفاهیم نامبرده شده، توسط دانشجویان صورتکودک و ساخت وسایل کمک  

2 8 

2 

 اماکن:

(...خانه، مهدکودک و )هاي اجتماعي یطمحاماکن و   

تي آمیزي، کاردسگروهي، نقاشي و رنگ بازي فردي یا کار عملي: تهیه طرح درس به همراه شعر، داستان،

گیرد. آموزشي در مورد یکي از مفاهیم نامبرده شده، توسط دانشجویان صورتکودک و ساخت وسایل کمک  

 مشاغل:

ت شغل در ها، آشنایي با جنبه اخالقي اشتغال کار مفید، اهمی(، لباس و ابزار کار آن...معلم، پزشک و)مشاغل 

.ادگي و اجتماعي وزندگي خانو  

تي آمیزي، کاردسگروهي، نقاشي و رنگ کار عملي: تهیه طرح درس به همراه شعر، داستان، بازي فردي یا

گیرد. آموزشي در مورد یکي از مفاهیم نامبرده شده، توسط دانشجویان صورتکودک و ساخت وسایل کمک  

1 8 

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد

 96 16 تعداد ساعت
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3 

 

 وسایل نقلیه:

ي(آبهوایي، زمیني )وسایل نقلیه ارتباطي   

تي آمیزي، کاردسگروهي، نقاشي و رنگ کار عملي: تهیه طرح درس به همراه شعر، داستان، بازي فردي یا

گیرد. آموزشي در مورد یکي از مفاهیم نامبرده شده، توسط دانشجویان صورتکودک و ساخت وسایل کمک  

 محل سکونت:

یني و...چادرنشیني و روستانشیني و شهرنشزندگي   

تي آمیزي، کاردسگروهي، نقاشي و رنگ کار عملي: تهیه طرح درس به همراه شعر، داستان، بازي فردي یا

گیرد. آموزشي در مورد یکي از مفاهیم نامبرده شده، توسط دانشجویان صورتکودک و ساخت وسایل کمک  

1 8 

4 

 

 قوانین:

ین و ...( رعایت قوان راهنماچراغي هارنگآشنایي با قوانین عبور از خیابان و )اجتماعي  مقرراتقوانین و 

.ها، کامل انجام دادن کار و پیروي از دستورات و قوانین ويدرباز  

تي آمیزي، کاردسگروهي، نقاشي و رنگ کار عملي: تهیه طرح درس به همراه شعر، داستان، بازي فردي یا

گیرد. در مورد یکي از مفاهیم نامبرده شده، توسط دانشجویان صورت آموزشيکودک و ساخت وسایل کمک  

1 8 

5 

ها:عالئم و نشانه  

محل  پرچم، سرود ملي و ...(، یادگیري نام کشور، شهر، روستا، آدرس)ي شناخت یک کشور هانشانهعالئم 

(...خیابان، کوچه و پالک و )سکونت   

تي آمیزي، کاردسگروهي، نقاشي و رنگ داستان، بازي فردي یاکار عملي: تهیه طرح درس به همراه شعر، 

گیرد. آموزشي در مورد یکي از مفاهیم نامبرده شده، توسط دانشجویان صورتکودک و ساخت وسایل کمک  

:ورسومآداب  

روز مادر، روز پدر، روز جهاني کودک و ...()ي خاص روزهاو  هاجشن، اعیاد و ورسومآداب  

و...( )رادیو، تلویزیون، روزنامه جمعيوسایل ارتباط  

تي آمیزي، کاردسگروهي، نقاشي و رنگ کار عملي: تهیه طرح درس به همراه شعر، داستان، بازي فردي یا

گیرد. آموزشي در مورد یکي از مفاهیم نامبرده شده، توسط دانشجویان صورتکودک و ساخت وسایل کمک  

1 8 

6 

هاي اجتماعي:مهارت  

ي هاواژه کار گرفتنبه   هاي گروهي، احترام به دیگرانیتفعالهاي سازش با دیگران و شرکت در مهارت

، صحبت کردن با صداي آرام، رعایت سکوت در هنگام صحبت کردن دیگران، در زدن و اجازه مؤدبانه

.گرفتن قبل از ورود به اتاق و کالس و خداحافظي و  

.(فتن وقدم شدن در دوستي، رعایت نوبت در سخن گیشپ، سالم کردن، لبخند زدن)یابي دوستهاي مهارت  

گران کند و یا مورد اذیت و آزار دیيمکه کودک پاسخ منفي دریافت يهنگاممهارت برخورد با نامالیمات 

...گردد ويمقرار   

عایت اري و راجازه گرفتن، برگرداندن، پس از استفاده و دقت در نگهد)مهارت استفاده از وسایل دیگران 

(...و مالکیت خود و دیگران  

(...زیست ویطمحمراقبت از )هاي مربوط به محیط مهارت  

 از و استفادهطریقه خوردن و نوشیدن، طریقه صحیح نشستن براي غذا خوردن )یاري خودهاي مهارت
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هاي مختلف و...یوهمو  غذاها(، خوردن ...بشقاب، لیوان، قاشق و   

(...پوشیدن کفش، جوراب، کاله، لباس و )پوشیدن   

تي آمیزي، کاردسگروهي، نقاشي و رنگ کار عملي: تهیه طرح درس به همراه شعر، داستان، بازي فردي یا

گیرد. آموزشي در مورد یکي از مفاهیم نامبرده شده، توسط دانشجویان صورتکودک و ساخت وسایل کمک  

 

2 

 

8 

7 

 و نقاشي گروهي، یا فردي بازي داستان، شعر، همراه به) کالس در اجتماعي علوم از مفاهیم یکي اجراي

(دانشجویان توسط آموزشيکمک وسایل ساخت و کودک کاردستي آمیزي،رنگ  

مدرس نظارت با دبستان از پیش مراکز در عملي آموزش  

سال 6 تا 3 سني هايگروه کودکان به ياجتماع علوم مفاهیم کار واحد آموزش  

دبستان از پیش اجتماعي مفاهیم آموزش ریزيبرنامه در نوین هايفناوري کارگیريبه  

1 8 

8 

دیني علوم  

دیني علوم تعریف  

کودکان براي دیني شناخت نقش ضرورت و اهمیت  

دیني علومآموزش  يهاهدف  

گرا شناخت روانشناسان دیدگاه از کودکان يشناختروان هايویژگي  

کودکان براي دیني علوم محتواي با اساسي موضوعات  

 و ادع مرگ، مقدس، و عبادي يامکانه فرشته، الهي، کتاب معجزه، پیامبران، وحي، خدا، رحمانیت خداوند، 

دیني خاص يهامراسم نیاز، و راز  

:کودکان به دیني مفاهیم آموزش اصول  

فردي هايتفاوت اصل بخشي، آگاهي اصل استمرار، و مداومت اصل تدریج، اصل سهولت، اصل  

دیني مفاهیم آموزش هايروش  

آموزشي هايبازي روش پاسخ، و پرسش روش نمایشي، روش گویي،قصه  

الهي نعمات شکر و زندگي در خدا يهانعمت به توجه  

 تيکاردس آمیزي،رنگ و نقاشي گروهي، یا فردي بازي داستان، شعر، همراه به درس طرح تهیه: کار عملي

 طتوس هستي خالق از تشکر و زندگي در خدا هاي¬نعمت در مورد آموزشيکمک وسایل ساخت و کودک

.گیرد صورت دانشجویان  

1 8 

9 

کودکان به او فرستادگان و خداوند محبت و دوستي  

 تيکاردس آمیزي،رنگ و نقاشي گروهي، یا فردي بازي داستان، شعر، همراه به درس طرح تهیه: کار عملي

 صورت دانشجویان توسط خداوند به نسبت محبت و دوستي در مورد آموزشيکمک وسایل ساخت و کودک

.گیرد  

(قرآني هايداستان با آشنایي و قرآن) وحي کتاب معرفي  

 تيکاردس آمیزي،رنگ و نقاشي گروهي، یا فردي بازي داستان، شعر، همراه به درس طرح تهیه: کار عملي

 رتصو دانشجویان توسط قراني يهاداستان وقران  کتاب مورددر  آموزشيکمک وسایل ساخت و کودک

.گیرد  

.و ما زندگي در آنان نقش و امامان و اسالم پیامبر دین،   

2 8 
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 تيکاردس آمیزي،رنگ و نقاشي گروهي، یا فردي بازي داستان، شعر، همراه به درس طرح تهیه: کار عملي

.یردگ صورت دانشجویان توسط امامان و اسالم پیامبر دین، در مورد آموزشيکمک وسایل ساخت و کودک  

11 

...و زیارتي يهامکان و مسجد از بازدید و( وضو و اذان) نماز مقدمات با یيو آشنا خدا عبادت به ترغیب  

 تيکاردس آمیزي،رنگ و نقاشي گروهي، یا فردي بازي داستان، شعر، همراه به درس طرح تهیه: کار عملي

 ورتص دانشجویان توسط نماز مقدمات با آشنایي و عبادت در مورد آموزشيکمک وسایل ساخت و کودک

.گیرد  

 خیر، يکارها در مشارکت یز،آممحبت برخورد ،ترهابزرگ به احترام کردن، سالم مانند  اسالمي آداب رعایت

... و نیایش و مذهبي مراسم در شرکت دیگران، به کمک و انفاق  

 تيکاردس آمیزي،رنگ و نقاشي گروهي، یا فردي بازي داستان، شعر، همراه به درس طرح تهیه: کار عملي

.گیرد صورت دانشجویان توسط اسالمي آداب در مورد آموزشيکمک وسایل ساخت و کودک  

2 8 

11 

 

... و( عزاداري) محرم ماه و( گرفتن روزه) رمضان ماه خاص مراسم معرفي  

 تيکاردس آمیزي،رنگ و نقاشي گروهي، یا فردي بازي داستان، شعر، همراه به درس طرح تهیه: کار عملي

 توسط محرم ماه و رمضان ماه خاص مراسم معرفي در مورد آموزشيکمک وسایل ساخت و کودک

.گیرد صورت دانشجویان  

...(و امامان و پیامبر تولد غدیر، قربان، مبعث، عید) مذهبي اعیاد با آشنایي  

 تيکاردس آمیزي،رنگ و نقاشي گروهي، یا فردي بازي داستان، شعر، همراه به درس طرح تهیه: کار عملي

.ردگی صورت دانشجویان توسط مذهبي اعیاد با آشنایي در مورد آموزشيکمک وسایل ساخت و کودک  

 

1 8 

12 

 و نقاشي گروهي، یا فردي بازي داستان، شعر، همراه به) کالس در دیني علوم از مفاهیم یکي اجراي

(دانشجویان توسط آموزشيکمک وسایل ساخت و کودک کاردستي آمیزي،رنگ  

مدرس نظارت با دبستان از پیش مراکز در عملي آموزش   

سال 6 تا 3 سني هايگروه کودکان به دیني علوم مفاهیم کار واحد آموزش  

ریزي آموزش مفاهیم دیني پیش از دبستانهاي نوین در برنامهکارگیري فناوريبه  

1 8 

 96 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار مهارت -ب
 ، یادگیري براي یادگیريشایستگي استفاده از دانش در عمل، خالقیت ،ابتکار ،یادگیري یتظرف ،توانایي کار مستقل ،کار گروهي

 فهم تنوع ،ايمباني دانش حرفه گذاريپایه

 

  



 

111 
 

  منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1389 مدرسه  قبل از دبستان آموزشگروه  قبل از دبستان آموزشروش و محتواي 

 1389 آییژ  حسن ملکي تدریس در کودکستان

 1386 رسش فروغ کیان زاده رابرت فیشر یادگیري به کودکان آموزش

 1382 مدرسه  هراتي محمدمهدي آموزشي هايکارتروش تهیه 

 1384 مدرسه پرویز امیني رندي مویرگ انفجاري تدریس هايروش

روش تدریس علوم تجربي و علوم 

 اجتماعي در مدارس ابتدایي
 1382 پیام نور  کریم عزت خواه

 اجتماعي به کودکان هايمهارتآموزش 

 
 1386 آستان قدس رضوي نظري نژاد محمدحسین جي، کارتلج و جي اف، میلبرن

 1387 صحفي  پرویز انصاري راد و دیگران درس مطالعات اجتماعيآموزش 

 1394 رضويآستان قدس  نظري نژاد محمدحسین برنارد اسپادک آموزش در دوران کودکي

 و کودک مربي کار
عزیز عسگري نیکچه و فرخنده 

 مفیدي
 1391 منادي تربیت 

 هايبرنامهآشنایي با  و کار)مربي و کودک 

 (ساله 5آموزشي کودکان سه تا 
 کودیت کروسکي و جودیت میگر

لیلي انگجي و منوچهر 

 ترکمان
 1386 کودک آموز 

 1398 آگاه  (میرهادي) خمارلوتوران  کودک مربي کارکتاب 

آموزشي و  هايفعالیتراهنماي برنامه و 

 دبستانيپیشپرورشي دوره 

کتب  تألیفو  ریزيبرنامهدفتر 

 درسي
 1394 مدرسه 

آموزش مفاهیم دیني همگام با روانشناسي 

 رشد
 1396 المللبین   ناصر باهنر

عملي در تربیت  هايراه)آئین شکوفایي 

 (دیني کودک
 1391 مادوتا  احمد نباتي

 1389 امیري  عبدالکریم موگهي تربیت دیني هايروش

آموزش مفاهیم دیني  هايروشاصول و 

 به کودکان
 1391 معاصر  علي مقدسي پور

 سؤاالتنگاهي به )خدا چه رنگیه؟ 

 (درزمینه خداشناسيکودکان 
 1388 ارمغان گیالر  فروغي محمدرضا

آموزشي براي کودکان  هايبازي

 دبستانيپیش
 1391 ني  نجفیان
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس 

 نفر 21نفر و حداکثر  15کارگاه حداقل 

 

 (.اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي وتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 ...و کارگاه اي، تمرین و تکرار،سخنراني، مباحثه

 

انجام کار ( رفع عیب و...( -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، شفاهي، هايپرسش) روش سنجش و ارزشیابي

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت) عملي انشایي، مشاهده رفتار هايپرسشساخته( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهدر محیط

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیتها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وحرفه

 ،(هاساختهدستانواع ) کارنمونه  تولید ،شدهسازيشبیه هايمحیطعیب و...(، انجام کار در  رفع ،یابيعیب) شناسایيشفاهي، آزمون  هايپرسش

، (هستالزامي  آموزشعملي در مراکز پیش از دبستان )بازدید از مراکز پیش از دبستان دانشجویان تحت  آموزشهنگام  درسم رفتار توسطمشاهده 

 (flashیا  cd)مکتوب و  صورتبهمفاهیم به کودکان  آموزش هايفعالیتپوشه مجموعه کار، گزارش 

    

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 ، معارف اسالميشناسيجامعه، روانشناسي، علوم اجتماعي، مختلف علوم تربیتي هايگرایشمدرک دکتري یا حداقل کارشناسي ارشد  داراي
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 از دبستان پیشمفاهیم ریاضي  آموزش ریزيبرنامهدرس  -3-22

 تخصصي  نوع درس:

تدریس در  هايمهارتپرورش  –آموزش هنر، نقاشي و کاردستي  هايمهارتپرورش  :نیازپیش

 ریزي در دوره پیش از دبستانبرنامه -دوره پیش از دبستان

 -هم نیاز:

شعر، داستان، بازي گروهي، نقاشي )با ارائه طرح درس و واحد کار  همراهآموزش مفاهیم علوم ریاضي براي کودکان  ریزيبرنامههدف کلي درس: 

 و پروژه (هریک از مفاهیم در مورد آموزشيکمک وسایل، کاردستي کودک و ساخت آمیزيرنگو 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 محتوارئوس  ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 تعریف ریاضي

 از دبستاناهمیت و ضرورت آموزش مفاهیم ریاضي به کودکان پیش 

 ایجاد و پرورش نظم فکري و درست اندیشیدن

 توانایي حل مسائل ساده 

 ایجاد و گسترش فرهنگ لغات ریاضي به کودکان 

 درک مفاهیم ذهني و منطقي توسط کودکان

 در فرایند آموزش مفاهیم ریاضي گانهپنجتقویت حواس  

 پرورش خالقیت ذهني در کودکان 

 د به دبستانکودکان براي ورو سازيآماده 

 ...فرایندي، موقعیتي، ذهني و عملکردي و  هايمهارتایجاد  

1 4 

2 

 

 رعایت نکات مهم جهت آموزش مفاهیم ریاضي به کودکان

 سن و مرحله یادگیري کودک

 آموزشيکمکاستفاده از وسایل 

 در کودکایجاد انگیزه و رغبت 

 آموزشي هايبازياستفاده از 

 نمایش و ...استفاده از شعر، داستان و 

 ارائه مطالب ریاضي پایه اول ابتدایي در دوره پیش از دبستان: عدم 

 درروش دوگانگي، ایجاد یادگیريکودک در  ، عدم شرکت فعالزودرستکراري شدن مطالب، خستگي 

 ...تدریس مفاهیم ریاضي و 

1 4 

3 

 

 

 مفاهیم ریاضي در کودکان پیش از دبستان گیريشکل مراحل

 (نمونه با ذکر) 

 دوره حسي و حرکتي

از  ايمکاشفه تفکردوره  -، ب چهارسالگيالف: دوره تفکر پیش مفهومي از دو تا )دوره پیش عملیاتي: 

1 4 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 64 16 تعداد ساعت
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 (سالگيهفت چهارتا

 (منطقيدانش حسي و حرکتي، فیزیکي، اجتماعي، ) :انواع دانش ریاضي از دیدگاه پیاژه

 مراحل آموزش مفاهیم ریاضي

 مرحله آموزش مجسم

 مرحله آموزش نیمه مجسم

 مرحله آموزش مجرد یا ذهني

4 

 محتواي مفاهیم ریاضي پیش از دبستان

 درک مفاهیم کیفي

 سازيمجموعه، ترتیب و بنديطبقهدرک مفاهیم تشابه، تفاوت، تضاد، ارتباط و نسبت، 

به یک بین  ، برقراري تناظریکیکبهیک، مفهوم مقابله (به یک مجموعه یکشيتشخیص عدم تعلق ) 

 اعضاي یک مجموعه

 (...شکل ظاهري، اندازه، کاربرد و تعلق و  ازنظر) تشخیص رابطه کل و جزء

و کاردستي کودک پیرامون یکي  آموزشيکمکتهیه و ارائه طرح درس واحد کار به همراه ساخت وسایل 

 از مفاهیم کیفي.

1 4 

5 

 درک مفاهیم کمي

 (بلند و کوتاه -بزرگ و کوچک ) مقدارمفهوم اندازه و  

، کاردستي آمیزيرنگگروهي، نقاشي و  : تهیه طرح درس به همراه شعر، داستان، بازي فردي یاکار عملي

 وزیادکمکوچک و بزرگ، )پیرامون آموزش مفهوم اندازه و مقدار  آموزشيکمککودک و ساخت وسایل 

 (وهم اندازه ترین و تربا پسوند و یا آموزش مفهوم بلند و کوتاه  اندازههمبا پسوند تر و ترین و 

1 4 

6 

 مفهوم اعداد

 مفهوم شمارش 

 (معنابيشماره  ،معنابيشمارش )انواع شمارش  

، کاردستي آمیزيرنگگروهي، نقاشي و  : تهیه طرح درس به همراه شعر، داستان، بازي فردي یاکار عملي

 ده به کودکان صفرتاپیرامون آموزش مفهوم اعداد  آموزشيکمککودک و ساخت وسایل 

1 4 

7 

 (وزنهمو  سبک، سنگین)مفهوم وزن 

، کاردستي آمیزيرنگگروهي، نقاشي و  : تهیه طرح درس به همراه شعر، داستان، بازي فردي یاکار عملي

 پیرامون آموزش مفهوم وزن آموزشيکمککودک و ساخت وسایل 

1 4 

8 

 مفهوم سکه و اسکناس 

، کاردستي آمیزيرنگگروهي، نقاشي و  همراه شعر، داستان، بازي فردي یا: تهیه طرح درس به کار عملي

 پیرامون آموزش مفهوم سکه و اسکناس آموزشيکمککودک و ساخت وسایل 

1 4 

9 

و مکاني: جلو، عقب، زیر، رو، باال، پایین، نزدیک، دور، داخل، خارج، چپ، راست، اینجا،  هاجهتمفهوم 

 ...آنجا، گوشه، پشت سر، بین و وسط و

 مفهوم باز و بسته

، کاردستي آمیزيرنگگروهي، نقاشي و  : تهیه طرح درس به همراه شعر، داستان، بازي فردي یاکار عملي

1 4 
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 ها، مکاني و باز و بستهپیرامون آموزش مفهوم جهت آموزشيکمککودک و ساخت وسایل 

11 

 شب، روز، امروز، دیروز، فردا، هفته، ماه، فصل و سال و...()آشناي با مفهوم زمان 

، کاردستي آمیزيرنگگروهي، نقاشي و  : تهیه طرح درس به همراه شعر، داستان، بازي فردي یاکار عملي

 رامون آموزش یکي از مفاهیم زمانپی آموزشيکمککودک و ساخت وسایل 

1 4 

11 

 تصاویر ناقص و... (و چهارگوشه گوشهسهگرد،  نقطه و خط،) هاآن هايویژگيشناخت اشکال و اشیاء و 

، کاردستي آمیزيرنگگروهي، نقاشي و  : تهیه طرح درس به همراه شعر، داستان، بازي فردي یاکار عملي

 پیرامون آموزش مفهوم اشکال هندسي آموزشيکمککودک و ساخت وسایل 

1 4 

12 

 وزن، زمان و... (جامدات و مایعات)ابقاء: عدد، طول، فاصله، سطح، حجم   ابقاءآشنایي با اصل 

، کاردستي آمیزيرنگگروهي، نقاشي و  : تهیه طرح درس به همراه شعر، داستان، بازي فردي یاکار عملي

 پیرامون یکي از مفاهیم نامبرده شده آموزشيکمککودک و ساخت وسایل 

 

1 4 

13 
به همراه شعر، داستان، بازي فردي یا گروهي، نقاشي و )علوم ریاضي در کالس  از مفاهیماجراي یکي 

 (توسط دانشجویان آموزشيکمک وسایل، کاردستي کودک و ساخت آمیزيرنگ
2 8 

14 

 پیش از دبستان با نظارت مدرس: مراکز درآموزش عملي 

 (سال 6تا  3) سني هايگروهآموزش واحد کار علوم ریاضي به کودکان 

 پیش از دبستان ریاضيآموزشي  هايفعالیت ریزيبرنامهنوین در  هايفناوري کارگیريبه

2 8 

 64 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 ،يگروه کار ،بین فردي هايمهارتکار و آمادگي کار،  عادات ،شایستگي انطباق با شرایط جدید ،رهبري ،ارتباطات و همکاري ،کارآمدي خود

انش در عملشایستگي استفاده از د ،و خالقیتابتکار  ،توانایي کار مستقل  
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  منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 رسش کیان زادهفروغ  رابرت فیشر یادگیري به کودکان آموزش

 1382 مدرسه  هراتي محمدمهدي آموزشي هايکارتروش تهیه 

 1384 مدرسه پرویز امیني رندي مویرگ انفجاري تدریس هايروش

 1387 چیستا  محمدي محمدهادي (فلسفه و روش)خالق ریاضي پایه  آموزش

 1378 آموزش مصطفي کریمي ریچارد کوبلند تشخیصي در ریاضیات براي کودکان هايفعالیت

 1388 منشور دانش  عدیله طبسي و دیگران ریاضي ویژه پیش از دبستان هايمهارتپژوهش 

  فریبا کیهاني کتاب کار کودک
موسسه پژوهشي کودکان 

 دنیا
1392 

 1378 ادبیاتخانه   فاطمه ابطحي مفاهیم ریاضي آموزشهم  پايپابه

 1389 همکالسي  ضیائي دیبا اکبرعلي از ریاضیات چه میدانید؟

 1389 آییژ  حسن ملکي تدریس در کودکستان

 1382 رشد کرامتي محمدرضا دزموند برومز ریاضي به کودکان دبستاني آموزش

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس 

 21نفر و حداکثر  15کارگاه حداقل 

 

 (.اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي وتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 و ... کارگاه اي، تمرین و تکرار،سخنراني، مباحثه

 

انجام کار ( رفع عیب و...( -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، شفاهي، هايپرسش) ارزشیابيروش سنجش و 

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت) عملي انشایي، مشاهده رفتار هايپرسشساخته( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهدر محیط

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیتها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وحرفه

 ،شدهسازيشبیه هايمحیطعیب و...(، انجام کار در  رفع ،یابيعیب) شناسایيعملکردي، آزمون  -کتبي هايآزمون ،مسئلهشفاهي، حل  هايپرسش

 و...(، پوشه مجموعه کار ايحرفه، رعایت اخالق پذیريمسئولیت) رفتارعیني و انشایي، مشاهده  هايپرسش (،هاساختهدستانواع ) کارنمونه  تولید

 (flash یا cd)مکتوب و  صورتبهمفاهیم  آموزش هايفعالیت گزارش و

   
 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 ، روانشناسي، ریاضيمختلف علوم تربیتي هايگرایشرشد داراي مدرک دکتري یا حداقل کارشناسي ا
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 پیش از دبستان مراکزدر اصول سرپرستي درس  -3-23 

 تخصصي : درسنوع 

 -:نیازپیش

  -:هم نیاز

 دبستانظایف سرپرستي در مراکز پیش از و هانظریهآشنایي با مفاهیم، هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 کلیات و مفاهیم

 مفاهیم سرپرستي

 مختلف سرپرستي هاينقش

 سرپرست هايویژگيمسئولیت 

 وظایف سرپرست

2 - 

2 

 سرپرستي و اهمیت آن در مراکز پیش از دبستان

 دبستانسرپرستي در مراکز پیش از 

 تفاوت سرپرستي در مراکز پیش از دبستان با سایر مراکز

 جایگاه سرپرست در مراکز پیش از دبستان

2 - 

3 
 اهمیت مراکز پیش از دبستان در جامعه

 یک سرپرست موفق در مراکز آموزشي هايویژگي
2 - 

 

 

4 

 

 مکاتب مدیریت

 ي مدیریتهانظریهمکاتب و 

 ي کالسیکهانظریه

 کالسیک ي نئوهانظریه

2 - 

 - 2 (، مدرنیسماقتضائي ،دستگاهي)ي جدید مدیریت هانظریه 5

6 

 انگیزش

 تعریف انگیزش

 ایجاد انگیزش هايروش

 افراد یا کارکنان از سرپرست انتظارات

 اصول ایجاد رابطه خوب با زیردستان

 ایجاد انگیزش در افراد هايروش

2 - 

 - 2 کاربهداشتایمني و  7

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 کاربهداشتایمني و 

 اهداف حفاظت و بهداشت در مراکز پیش از دبستان

 از دبستان مراکز پیشحوادث ناشي از کار در 

 بهداشت در مراکز پیش از دبستان

8 

 کار و محتواي آموزشي در مراکز پیش از دبستان آموزش

 کار در مراکز پیش از دبستان آموزشکار، ضرورت  آموزش

 در پیش از دبستان آموزش

 کار در مراکز پیش از دبستان آموزشاهداف 

 

2 - 

9 

 در مراکز پیش از دبستان آموزشمحتواي 

 و تناسب آن با دوره پیش از دبستان آموزش

 

2 - 

11 

 و قوانین کار هانامهآیین

 و قوانین کار هانامهآیین

 (کارگر، کارفرما، کار، قرارداد)تعاریف 

 شروع، خاتمه، شرایط کار()شرایط قرارداد 

 کارمقررات 

3 - 

11 

 قانون کار هايمحدودیت

 مقررات تعطیالت

 مرخصي و انواع مرخصي

3 - 

12 
 بیمه و انواع بیمه

 بازنشستگي هايطرحبازنشستگي و انواع  ،انواع بیمه ،بیمه چیست
2 - 

13 

 و زمان سنجش کار بنديزماناصول 

 مطالعه کار

 مراحل روش سنجي ،روش سنجي

 زمان استاندارد ،زمان سنجش

 سنجيزمان هايروش

2 - 

 

14 

 

 

 وظایف شغلي

 شرایط احراز شغل

 و اصول آن کارتقسیم

 کار هاينوبت

 انواع کنترل و نقش سرپرست در کنترل ،کنترل

2 - 

15 
 و مراحل تنظیم دستورالعمل نویسيگزارش

 :نویسيگزارش هايروشآشنایي با 
2 - 
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اصول نوشتن  ،براي کارکنان دستورالعمل ،نویسيگزارشمراحل  ،نویسيگزارشاصول  ،تعریف گزارش)

 (دستورالعملمراحل تنظیم  ،دستورالعمل

 - 32 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 کار،، عادات کار و آمادگي شایستگي انطباق با شرایط جدید ،رهبري ،ارتباطات و همکاري ،یادگیري ظرفیت ، یادگیري براي یادگیري،کارآمدي خود

 شایستگي استفاده از دانش در عمل ،ظرفیت یادگیري ،توانایي کار مستقل ،بین فردي هايمهارت

 

  منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 اسیفن رابینز مدیریت رفتار سازماني
اعرابي و 

 پارسایي

 هايپژوهشمرکز 

دفتر پژوهش  بازرگاني

 فرهنگي

1396 

 کاربهداشت
حلم سرشت و اسماعیل دل پریوش 

 پیشه
 1388 چهره 

 1394 میر  ناصر میر سپاسي مدیریت منابع انساني با نگرش استراتژیک

 1393 بازتاب  رضا خوش دامن، ابراهیم حجاراني اصول سرپرستي

 تأمینمجموعه قوانین و مقررات کار و 

 اجتماعي
 1396 کیومرث  دوانيغالمحسین 

 1397 ترمه  جمیله مدرسي اصول سرپرستي

 ايحرفهلیات بهداشت ک
علیرضا چوبینه، فرید امیرزاده، 

 شیرازه ارقامي
 

دانشگاه علوم پزشکي 

 شیراز
1387 
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس 

 ژکتورو، مجهز به ویدئو پرنفر 31کالس 

 

 (.اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي وتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 ، پژوهش گروهي و...ايپروژه اي، تمرین و تکرار،سخنراني، مباحثه

 

انجام کار ( رفع عیب و...( -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي مسئله،حل  شفاهي، هايپرسش) روش سنجش و ارزشیابي

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت) عملي انشایي، مشاهده رفتار هايپرسشساخته( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهدر محیط

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیت ها گزارش( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وحرفه

 .تحقیقاتي و هايفعالیت، گزارش هاطرحعیني و انشایي، ارائه مقاالت و  هايپرسش ،عملکردي -کتبي هايآزمونشفاهي،  هايپرسش

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 با گرایش مدیریت آموزشي ترجیحا مدیریت و علوم تربیتي هايگرایشداراي مدرک دکتري یا حداقل کارشناسي ارشد کلیه  
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 کارآفرینيدرس  -3-24

 تخصصي : درسنوع 

 -:نیازپیش

 -:هم نیاز

 متناسب با رشته تحصیلي وکارکسبالزم براي ایجاد و اداره  هايمهارتآشنایي با اصول و مباني کارآفریني و کسب هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 محتوارئوس  ردیف
 ساعت() یادگیريزمان 

 عملي نظري

1 

 وکارکسباصول 

 وکارکسبتعریف 

 وکارکسبویژگي 

 بر اساس ماهیت وکارکسبانواع 

 ترمپایانتیمي تا  طوربهتقسیم کرده تا  چهارنفره هايگروهرا به  جهت انجام کارهاي عملي، دانشجویان

 کارهاي عملي را انجام دهند.

 :کار عملي

 .هاي مجازي آشنا شوندوکارکسب( در اینترنت، با انواع onlineروي خط ) صورتبهدانشجویان 

اینترنتي را  وکارکسبدر اینترنت، تفاوت تجارت الکترونیکي و  (online) خط روي صورتبه دانشجویان

 .بررسي نمایند

1 3 

2 

 :وکارکسبعناصر 

 بر اساس اندازه وکارکسبانواع 

 :کار عملي

عملکردي  هايتفاوتقرار داده و ضمن مقایسه،  موردبررسيرا بر اساس اندازه  وکارکسبدانشجویان، انواع 

 .را تحلیل نمایند هاآن

1 3 

 

3 

 

 

 

 

 کارآفریني

 تعاریف کارآفریني و کارآفرین

 انواع کارآفریني

 :کار عملي

را  هاآنرا شناسایي کرده و با مثال  هاکارآفرینيدر اینترنت انواع  (onlineروي خط ) صورتبهدانشجویان 

 .مورد مقایسه قرار دهند

 

1 3 

4 

 کارآفرینان هايویژگي

 :کار عملي

انواع کارآفرینان برتر جهاني و ایراني را شناسایي  ( در اینترنت،onlineروي خط ) صورتبهدانشجویان 

1 3 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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قرار  وتحلیلتجزیهرا مورد  هاآن شناختيجامعهشخصیتي و  هايویژگي هاآن نامهزندگينموده و با بررسي 

 .دهند

بیان کنند که چه  شخصیتي خودشان مقایسه نموده و هايویژگيشخصیتي کارآفرینان را با  هايویژگي

 توانندمياست و چگونه  رنگکم هاآني در هایویژگيوجود دارد و چه  هاآندر  ايکارآفرینانه هايویژگي

 .را تقویت کنند هاآن

 

5 

 خالقیت و نوآوري

 خالقیت و تعاریف آن

 خالقیت هايمهارت

 افراد خالق هايویژگي

 خالقیتموانع 

 :کار عملي

 نام ببرند. شناسندميدانشجویان انواع محصوالت خالق را که 

ه شخصیتي خود مقایسه کنند و بیان کنند چگون هايویژگيافراد خالق را با  هايویژگيدانشجویان 

 خالقیت را در خود پرورش دهند. هايمهارتباشند و  افرادي خالق توانندمي

 

1 3 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 خالقیت هايفن

 نوآوري

 تفاوت فرد خالق، مخترع، نوآور، سرمایه گزار و کارآفرین

 :کار عملي

 عملي اجرا نمایند. صورتبهخالقیت را  هايتکنیکدانشجویان 

 هايتکنیکدانشجویان یک مسئله یا مشکل موجود در دانشکده یا آموزشکده خود را بیان کنند و با کمک 

 .دهندارائه  حلراهخالقیت براي آن 

 اينوآورانهو بیان کنند که چه محصوالت  بردهنام اندرسیدهانواع محصوالت خالق را که به نوآوري 

 درآمد کسب کرد. هاآنبه کمک  توانميبازار است و  موردنیاز

1 3 

7 

 کارآفریني فرآیند

 کارآفریني فرآیندعناصر 

 کارآفریني هايفرصتتشخیص 

 یابيایده و ایده

 وکارکسب اندازيراهي هاروش

 کار عملي:

 کارآفرینانه محیط زندگي خود را بیان نمایند. هايفرصتدانشجویان 

 را بیان کنند. هاآنکارآفرینانه مرتبط با رشته تحصیلي خود را شناسایي نموده و  هايفرصتدانشجویان 

هاي محیط خود را بیان نموده و مزایا و معایب هر یک را وکارکسب اندازيراه هايروشدانشجویان انواع 

1 3 
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 نمایند. وتحلیلتجزیه

8 

 کارآفرینانه وکارکسبراه انداري و مدیریت  فرآیند

 مدیریت نیروي انساني

 کار عملي:

بر روي  ترمپایانمرتبط با رشته تحصیلي خود را انتخاب نموده و تا  وکارکسبدانشجویان هر گروه، یک 

 .عملي کالس را انجام خواهند داد هايفعالیتانتخابي  وکارکسباین 

 قرار دهند. موردبررسي انتخابي خود را وکارکسب اندازيراهفرایند  دانشجویان هر گروه،

تعداد، وظایف هریک از  ازنظر انتخابي خود را وکارکسببراي  موردنیازنیروي انساني  دانشجویان هر گروه،

 قرار دهند. موردبررسيافراد، تخصص و ... 

 انتخابي خود را رسم نمایند. وکارکسببراي  موردنیازچارت تشکیالتي نیروي انساني  دانشجویان هر گروه،

1 3 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت مالي

 سود و زیان )درآمد( حسابصورت

 سرمایه حسابصورت

 جریان نقدینگي

 ترازنامه

 مالي هاينسبت

 سرسربهنقطه 

 :کار عملي

 حسابصورتسود و زیان )درآمد(،  حسابصورتنوشتن  هايمهارتعملي با  صورتبهدانشجویان 

 را تمرین کنند. هاآنآشنا شده و  سرسربهمالي و نقطه  هاينسبتسرمایه، جریان نقدینگي، ترازنامه، 

 

1 3 

11 

 بازرگاني و مدیریت ریسک هايفعالیت

 عناصر بازاریابي

 مشتري مداري

 کنندهمصرفرفتار 

 عناصر مدیریت بازرگاني

 گذاريقیمتي هاروش

 تبلیغات

 :کار عملي

خدمات و  کنندگانمصرفمشتري مداري، رفتار  هايروشدانشجویان هر گروه، عناصر بازاریابي، 

تبلیغاتي از  هايروشمحصوالت یا خدمات و همچنین  گذاريقیمتي هاروشمحصوالت تولیدي، 

 قرار دهند. موردبررسيانتخابي خود  وکارکسب

1 3 

 

 

 مدیریت ریسک

 بیمه
1 3 
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11 

 

 

 

 

 روش تبدیل مشاغل کوچک به مشاغل بزرگ

 وکارکسبفناوري اطالعات و نقش آن در توسعه 

 :کار عملي

پیشنهادي خود را شناسایي نموده و در این راستا  وکارکسباحتمالي  خطرهايدانشجویان هر گروه، انواع 

 .دهندميقرار  موردبررسيرا  هاآنبراي  موردنیاز هايبیمه

قرار  موردبررسيانتخابي خود را  وکارکسب دانشجویان هر گروه، موارد استفاده از فناوري اطالعات را در

 دهندمي

 

12 

 

 

 

 

 

 وکارکسبطرح 

 (BP) وکارکسبتعریف طرح 

 (FS) سنجيامکانتعریف 

 وکارکسببا طرح  سنجيامکانتفاوت 

 وکارکسباجزاء طرح 

 خالصه مدیریتي

 وکارکسب مأموریت

 و استراتژي وکارکسبتوصیف 

 نیروي انساني دهيسازمانمدیریتي و  گروه

 :کار عملي

ضمن استفاده  در این راستا اعضاء هر گروه بنویسند خود راپیشنهادي  وکارکسبطرح  دانشجویان هر گروه،

 گروهو  وکارکسب، تعریف و توصیف وکارکسب مأموریت ،ترمطولدر  شدهآوريجمعاز اطالعات 

 نیروي انساني طرح پیشنهادي خود را مکتوب نمایند. دهيسازمانمدیریتي و 

 

1 3 

13 

 وکارکسب اندازيراهالزم جهت  مجوزهاي

 تحلیل بازار و رقبا

 محصول یا خدمات

 وکارکسبطراحي تحقیق و توسعه 

 :کار عملي

 اندازيراهالزم جهت  مجوزهاي ،پیشنهادي خود وکارکسبدر ادامه نوشتن طرح  دانشجویان هر گروه،

 .نمایندمي را مکتوب هاآنرا بررسي نموده و  وکارکسب

و  موردبررسيرقباي موجود را  پیشنهادي و وکارکسبدانشجویان هر گروه، بازار محصول یا خدمات 

 .کنندميمکتوب  آن راتحلیل قرار و 

قرار داده و  موردبررسيپیشنهادي خود را  وکارکسبدانشجویان هر گروه، چگونگي تحقیق و توسعه 

 مکتوب نمایند.

 

 

 

1 3 

14 

 

 کنترل کیفیت و پیشرفت مداوم

 هاهزینهشناسایي 
1 3 
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 بازاریابي و فروش

 برنامه مالي

 :کار عملي

آن پیشنهادي خود را بررسي نموده و  وکارکسبنحوه کنترل کیفیت و پیشرفت مداوم  دانشجویان هر گروه،

 مکتوب نمایند. را

قرار  موردبررسيپیشنهادي خود را  وکارکسب اندازيراهقبل و بعد از  هايهزینهانواع  دانشجویان هر گروه،

 مکتوب نمایند. دوسالهرا براي یک دوره مالي یک یا  هاهزینهداده و مبلغ این 

باید  هاآندي خود را مکتوب نمایند. در این راستا اپیشنه وکارکسبمالي طرح  برنامه دانشجویان هر گروه،

گردش وجوه نقد، ترازنامه، نقطه  حسابصورتسرمایه،  حسابصورتسود و زیان،  حسابصورت

پیشنهادي گروه خود را مکتوب  وکارکسبطرح  هايبدهي بازپرداخت، نسبت سود به سرمایه، سرسربه

 نمایند.

 

15 

 (Swotو تهدیدها ) هافرصتنقاط قوت، ضعف،  وتحلیلتجزیه

 موجود در ایجاد طرح هايریسک

 و فهرست مراجع ضمایم

 :کار عملي

قرار  وتحلیلتجزیهمورد  SWOTپیشنهادي خود را به کمک روش  وکارکسبدانشجویان هر گروه، طرح 

 دهند.

انتخابي خود را شناسایي کرده و  وکارکسب اندازيراهاحتمالي در  خطرهايانواع  دانشجویان هر گروه،

 را مکتوب نمایند. هاریسکنحوه مدیریت هریک از این 

 اندازيراهبراي  موردنیازت اضافه و مفید عااطال وکارکسبدانشجویان هر گروه، جهت تکمیل طرح 

 .نمایندمياضافه  ضمایمنموده و در فصل  را مکتوب هاآننموده و  آوريجمعرا  وکارکسب

 نمایند. بنديفصل آن راو  را نوشتهپیشنهادي خود  وکارکسبدانشجویان هر گروه، در پایان خالصه طرح 

1 3 

 

 

16 

 شدهتدوینهاي وکارکسبدفاعیه از طرح 

 :کار عملي

 زمانيمدتپاورپوینت آماده کرده و هر گروه در  صورتبهدانشجویان هر گروه، خالصه طرح خود را 

 نمایندميشفاهي در مقابل تمام اعضاء کالس، طرح خود را توضیح داده و از آن دفاع  صورتبهمشخص 

1 3 

 48 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 عادات کار و آمادگي کار،، شایستگي انطباق با شرایط جدید ،رهبري ،ارتباطات و همکاري ،یادگیري ظرفیت ، یادگیري براي یادگیري،کارآمدي خود

شایستگي استفاده از دانش  ،توانایي کار مستقل ،ايمباني دانش حرفه گذاري، پایهخالقیت ابتکار و آشنایي با ثبت اختراعات و حقوق مالکیت معنوي

 در عمل
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  منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 فراندیش  سید محمد مقیمي -پورداریاني احمد کارآفرینيمباني 

 
 وکارکسبطراحي و تدوین طرح 

 – پورداریاني احمد

 سید روح ا... احمدي
 1389 نقش گستران بهار 

 کارآفریني
 محمد عزیزي - پورداریاني احمد

 
 1388 محراب قلم 

 1395 محراب قلم  اشکان فرخ حیاتي پورداریاني احمد اینترنتي وکارکسب

 دانلف. کوراتکو، ریچارد ام.هاجتس ارآفرینيکنگرشي معاصر بر 
ابراهیم عامل 

 محرابي
 1389 دانشگاه فردوسي مشهد

 کارآفریني
 سید علیرضا فیض بخش

 دکتر حمیدرضا تقي یاري

 

 

 

 دانشگاه صنعتي شریف

 

1389 

 

 درس(استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب  -د

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس 

 و اینترنت ژکتوروپر ویدئو مجهز به، نفر 25ثر کنفر، حدا 15کالس حداقل 

 

 (.اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي وتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 و... بازاریابيدانش  ثبت وتجاري  اسنادثبتکار گروهي، بحث گروهي،  هايپروژهمطالعات موردي، ایفاي نقش، سخنراني،  ،سازيشبیهحل مسئله، 

 

انجام کار ( رفع عیب و...( -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، شفاهي، هايپرسش) روش سنجش و ارزشیابي

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت) عملي انشایي، مشاهده رفتار هايپرسشساخته( انواع دست) تولید نمونه کارشده، سازيهاي شبیهدر محیط

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیتها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وحرفه

عیني و انشایي، مشاهده رفتار  هايپرسش، رفع عیب و ...(، یابيعیبعملکردي، آزمون شناسایي ) -کتبي هايآزمون، مسئلهشفاهي، حل  هايپرسش

 و وکارکسب اندازيراهارائه طرح تحقیقاتي،  هايفعالیتارائه مقاالت، گزارش  و ...(، پوشه مجموعه کار، ايحرفه، رعایت اخالق پذیريمسئولیت)

 و ...کارآفرینان موفق  زندگینامه

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( تحصیلي، مرتبه علمي،مدرک ) مدرس هايویژگي

 داراي مدرک دکتري یا حداقل کارشناس ارشد کارآفریني

 وکارکسب تأسیس باسابقهداراي مدرک دکتري یا حداقل کارشناسي ارشد مرتبط 
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 کارآموزيدرس  -3-25 

 تخصصي : درسنوع 

 ترم آخر نیاز:پیش

 - هم نیاز:

 مستقل طوربهو عملي در مراکز پیش از دبستان  نظري هايآموختهکاربرد هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 دانشجوارزشیابي مدرسه سرپرست کارآموزي توسط  هايفرم رعایت معیارهاي ذکرشده در

 براي کودکان( و کاردستي نقاشي)اجراي برنامه آموزشي هنر 

 هاي فردي و گروهي براي کودکاناجراي بازي

 هاي سني مختلفهاي آموزشي براي آموزش کودکان گروهبازيها و اسباباستفاده از بازي

 (...بلز و )آموزش شعر و سرودهاي مناسب به کودکان به همراه موسیقي 

 هاي سني مختلفمناسب براي کودکان گروه ورزشي و اصالحي اجراي حرکات

 آموزي و شروع خواندن و نوشتن براي کودکاناجراي برنامه زبان

هاي سني مختلف در غالب واحد به کودکان گروه آموزش مفاهیم علوم تجربي و ریاضي و اجتماعي و دیني

 (هاي سني یکي از مفاهیم آموزش داده شودحداقل براي هر یک از گروه)شده کاربر اساس مطالب آموخته

 هاي خالق براي کودکانگویي و نمایشاجراي برنامه قصه 

 هاي ایمني و بهداشت محیط مرکز پیش از دبستانبررسي فعالیت

 بررسي بهداشت و ایمني وسایل آموزشي و بازي

 براي هریک از موارد فوق (cd, flash)صورت مکتوب و مصور ارائه گزارش به

 ارزیابي رشد کودکان تحت آموزش کارورز بر اساس جدول رشد

جهت  ...هاي رشد ذهني، عاطفي، اخالقي، کالمي و تربیتي و رساني در زمینههاي اطالعتهیه بروشور و تراکت 

 ارائه به اولیاء

 نکودکا هاي ملي و مذهبي، برپایي نمایشگاه از آثارهاي جنبي: گرامیداشت اعیاد، مناسبتفعالیت

 

 

1 
241 

 241 1 جمع

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 فهم مسائل اخالقي

 ، عادات کار و آمادگي کار،شایستگي انطباق با شرایط جدید ،رهبري ،ارتباطات و همکاري ،یادگیري ظرفیت ، یادگیري براي یادگیري،خودکارآمدي

 شایستگي استفاده از دانش در عمل ،توانایي کار مستقل ،خالقیت ابتکار و فهم مسائل اخالقي

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد

 241 1 تعداد ساعت
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  منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

انجام کار ( و...(رفع عیب  -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، شفاهي، هايپرسش) روش سنجش و ارزشیابي

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت) عملي انشایي، مشاهده رفتار هايپرسشساخته( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهدر محیط

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیتها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وحرفه

 (flash یا cd)و گزارش مکتوب و مصور دانشجو  کارورزي مدرسکارورزي و  سرپرست ارزشیابي فرم بر اساس

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 علوم تربیتي پیش از دبستانکارشناسي ارشد در زمینه دروس تخصصي دوره کارداني  داراي مدرک دکتري یا
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 تعاليبسمه

 

 

 

ت 
صا

شخ
م

ل 
مح

زي
مو

ارآ
ک

 

 

 شهرستان: استان: واحد کارآموزي: محل کارآموزي:

 نام سرپرست کارآموزي: کارآموزي: و نوعزمینه 

ت 
صا

شخ
م

وز
رآم

کا
 

  

 تحصیلي:رشته                                              خانوادگي دانشجو: و نامنام 

 کارآموزي: درسنام م                                                        شماره دانشجویي:

 تا تاریخ:                                    زمان کارآموزي: از تاریخ:                                       

 

 موارد ارزشیابي ردیف
ضعیف 

(1) 
 (2متوسط )

خوب 

(3) 

عالي 

(4) 

     کارآموزي منظم وطبق برنامه است در محلحضور  1

محیط کارآموزي  کارکنانمطلوب با کودکان، اولیا و  يو رفتارگفتاري  ارتباط 2

 دارد

    

     کارآموزي دارد یطدر محمناسب  و ظاهرپوشش  3

     کندميرا رعایت  و بهداشتنکات ایمني  4

     است پذیریتمسئولدر محیط کارآموزي  5

     کنديم یترا رعامحل کارآموزي  ینو قوانمقررات  6

     داردبه کودکان را  هامهارت يسادهو  هامهارتانگیزه کافي براي یادگیري  7

 کارآموزي دارد یطدر محخالقیت در استفاده از امکانات و مواد آموزشي را  8

 

 

 

، 

 

 

    

     را با کودکان دارد دهندهپرورشارتباط عاطفي آموزنده و  9

 توانایي سرپرستي و مراقبت از چند کودک را دارد 11

 

    

     هسترا در اداره کالس دارا  انضباطتوانایي برقراري نظم و  11

     همکاري الزم با مسئول و مربي محل کارآموزي را دارد 12

     گیردمي به کار فني و عملي در امور آموزشي، تربیتي و هنري را هايمهارت 13

     سازنده را ارائه داده است هايیشنهادپبراي بهبود امور محیط کارآموزي   14

     دهديممربوط به کارآموزي همکاري الزم را نشان  سؤاالتدر پاسخگویي به  15

     گردديم محاسبه یازامت 61که از  جمع امتیازات 

 تکمیل پس از بازدید از محل کارآموزي توسط سرپرست کارآموزي فرم حداقل دو بار در اوایل واواخر دوره ینا یادآوري: 

 نظرات: یرسا .شودمي 

 

 امضاء خانوادگي سرپرست نام ونام 

                                                                    

                                                                                                                                     

 4 شمارهفرم 

 گزارش سرپرست کارآموز
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 تعاليبسمه

 

  

 

ت 
صا

شخ
م

ل 
مح

زي
مو

ارآ
ک

 

 

 شهرستان       استان              :واحد کارآموزي :                                                   محل کارآموزي

 :نام سرپرست کارآموزي                                              :کارآموزي و نوعزمینه 

ت 
صا

شخ
م

 

وز
رآم

کا
 

  

 رشته تحصیلي:                                                 خانوادگي دانشجو:                            نام ونام 

 :کارآموزي مدرسنام                                               شماره دانشجویي:                                           

 تا تاریخ:                                                                          زمان کارآموزي: از تاریخ:   

 

 موارد ارزشیابي ردیف
ضعیف 

(1) 
 (4عالي ) (3خوب ) (2متوسط )

     ي را دارد کارآموزو منظم در محل  موقعبهحضور  1

     ي را دارد کارآموزپوشش و ظاهر مناسب در محیط  2

     محیط کارآموزي کارکنانمطلوب با کودکان، اولیا و  يو رفتارارتباط  گفتاري  3

     کندميرا رعایت  و بهداشتنکات ایمني  4

     همکاري الزم با مسئول و مربي محل کارآموزي را دارد  5

      کندميمقررات و قوانین کارآموزي را رعایت  6

     داردبه کودکان را   هامهارت يسادهو  هامهارتانگیزه کافي براي یادگیري  7

     در مواد مصرفي جویيصرفه 8

     را به کودکان دارد  فهمقابلمهارت در انتقال مطالب به شکل ساده و  9

     آموزشي و پرورشي  هايبرنامهنوآوري و خالقیت در اجراي  11

     فني و عملي در امور آموزشي، تربیتي و هنري را دارد هايمهارت کارگیريبه 11

     هسترا در اداره کالس را دارا  انضباطتوانایي برقراري نظم و  12

     را دارد  هابرنامهخالقیت در استفاده از امکانات و مواد آموزشي و  اجراي  13

     يکارآموزتهیه گزارش جامع مربوط به دوره  14

     يکارآموزمثبت دانشجو در محیط  تأثیراتمیزان  15

 
     .گرددميامتیاز محاسبه  61جمع امتیازات که از 

 

   .گرددميتکمیل  مدرس محترمتوسط  کارآموزي  محل ازپس از بازدید  دوره اواخراوایل و ر د حداقل دو باریادآوري: این فرم 

 :سایر نظرات

                                                       درسنام و نام خانوادگي م

   امضاء                                                               

 

5فرم شماره   
کارآموز مدرسگزارش   

 کارآموزی
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 کودکان استثنایيدرس  -3-26

  اختیاري : درسنوع 

  -نیاز:پیش

  -هم نیاز:

 شناخت کودکان استثنایي و روش برخورد با آنان  هايراهآشنایي با هدف کلي درس:  

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 محتوارئوس  ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 کلیات

 تعریف کودکان استثنایي

 ضرورت و اهمیت شناخت کودکان استثنایي

 استثنائي وپرورشآموزشتعریف 

 کودکان استثنایي وپرورشآموزشضرورت 

 کودکان استثنایي وپرورشآموزشاهداف 

 کودکان استثنایي وپرورشآموزشدر  مؤثرعوامل 

2 - 

2 

 در توجه و شناخت نسبت به کودکان استثنایي مؤثرعوامل 

 نگرش اسالم در مورد کودکان استثنایي

تیزهوش، ناتوان   ماندهعقب هايزمینهکودکان استثنایي در ایران و جهان در  وپرورشآموزشتاریخچه 

 ...معلولین(، اختالالت رفتاري و) حرکتيبینایي، شنوایي و گویایي(، ناتواني ) حسي

2 - 

 

3 

 

 

 

 گروهاي مختلف استثنایي بنديطبقه

 ذهني ماندهعقبکودکان 

 ذهني ماندگيعقبتعریف 

 هوشي ماندگيعقبهوش و 

 و سن عقلي بهرهوشتعریف 

 ذهني هايماندهعقبمشترک  هايویژگي

حمایت  ،پذیرتربیت،  پذیر آموزشذهني )کودکان و دانش آموزان دیرآموز  ماندهعقبکودکان  بنديطبقه

 پذیر(

2 - 

4 

 ذهني: ماندگيعقبعلل 

 جنسي( هايکروموزوم، غیرجنسي هايکروموزوم)علل ارثي 

 (فرهنگي علل محیطي )زمان قبل از تولد، زمان تولد، بعد از تولد، 

 (بدن )ذکر چند نمونه وسازسوختاختالالت 

 ذهني هايماندگيعقبشناسایي و تشخیص انواع   هايراه

 ذهني کودکان ماندگيعقبپیشگیري  هايروش

2 - 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 هاآن هايخانواده هايواکنشذهني  هايماندهعقبمسائل و مشکالت رواني 

 بخشيتوان هايگروهخدماتي و  هايسازمان

5 

 کودکان تیزهوش

 تعریف تیزهوش

 تعریف نبوغ

 تعریف خالقیت و نقش آن در تیزهوشي

 کودکان تیزهوش )جسمي، رواني، عاطفي و...( هايویژگي

 شناسایي کودکان تیزهوش هايراه

 در تیزهوشي: مؤثرعوامل 

 عامل وراثت

 (...و  جمعيارتباطخانواده، اجتماع، وسایل )نقش محیط 

 

2 - 

 

6 

 

 

 شناسایي کودکان تیزهوش هايراه

 و برخورد با کودکان تیزهوش: آموزش هايروش

 تسریع )شتاب(

 سازيغنيروش 

 انفرادي آموزش هايروش

2 - 

7 

 (نایافتهکودکان سازش )اختالالت رفتاري 

 تعریف رفتار

 رفتارهاي مطلوب و نامطلوب

 نامطلوبعلل رفتارهاي 

 (اشتباهات رفتاري) نامطلوبرفتارهاي 

 ذهني ماندگيعقبرفتارهاي نامطلوب و 

 اصالح رفتارهاي نامطلوب هايراه

 تغییر رفتار ریزيبرنامهاصول کلي در 

2 - 

 

8 

 

 

 اختالالت یادگیري

 تعریف اختالالت یادگیري

 مشخصات کودکان داراي اختالل یادگیري

 انواع اختالالت یادگیري:

 اختالالت مربوط به محاسبه ،اختالالت مربوط به نوشتن ،اختالالت مربوط به قرائت

2 - 

9 

 عضوي، ژنتیکي، محیطي()و اختالالت یادگیري:  هانارسایيبررسي و شناخت علل 

 برنامه آموزشي کودکان مبتالبه اختالالت یادگیري

 

2 - 

 - 2 (بیش فعالي) توجهيکماختالل  11
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 (بیش فعالي) توجهيکمتعریف 

 (بیش فعالي) توجهيکماختالل  مبتالبهکودکان  هايویژگي

 (بیش فعالي) توجهيکمعلل اختالل 

 اختالل بیش فعالي مبتالبهآموزشي براي کودکان  هايروش

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 کودکان داراي نقایص حسي

 کودکان نابینا:

 تعریف نابینایي )نابینا و نیمه بینا(

 نابینایان و معرفي پیشگامان در ایران و جهان آموزشتاریخچه 

 بررسي علل نابینایي

 اختالالت بینایي در دانش آموزان هاينشانهتعیین 

 اختالالت بینایي مبتالبهکودکان  رواني آثار

 و حرکتي لمسي شناخت ادراکات شنوایي،

 به کودکان نابینا آموزشاصول 

 (یابيجهتو  ریلبمقدمات ) به کودکان نابینا آموزش هايروش

 موردنیازسایل وآشنایي با نوع تدریس 

 مهم در ارتباط و برخورد با کودکان نابینا هايتوصیه

2 - 

 

12 

 
 
 

 کودکان ناشنوا: -

 ناشنوا، نیمه شنوا() ناشنوایيتعریف 

 ناشنوایان و شناخت پیشگامان آموزشتاریخچه 

 شناسایي( هايراه) ناشنوایيعلل 

 رواني کودکان داراي اختالل شنوایي آثار

 شناخت ادراکات دیداري و حرکتي

 (خوانيلبو  اياشارهبه ناشنوایان )بررسي مقدماتي ارتباط  آموزش هايروش

 آشنایي با نوع تدریس به ناشنوایان

 مهم در ارتباط و برخورد با کودکان داراي نقص شنوایي هايتوصیه

2 - 

13 

 (فازي دي) آفازيتعریف 

 انواع آفازي:

 درکي یاآفازي حسي 

 ا کري کالميیآفازي شنوایي 

 آفازي بینایي یا کوري کالمي

2 - 

 

14 

 

 اختالالت گویایي

 گویایي اختالالتتعریف 

 گویایي اختالالتانواع 

2 - 
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 گویایي اختالالتعلل 

 (دیس آرتري)لکنت زبان یا 

 انواع لکنت

 علل لکنت زبان

 مراحل لکنت زبان

 اصالح و درمان لکنت زبان هايروش

15 

 جسمي و حرکتي  اختالالت

 تعریف معلولیت

 انواع معلولیت

 (ضایعات نخایي و فلج مغزي)علل معلولیت  

 :حرکتي و بدني هايدشواريکودکان با 

 تعریف فلج مغزي

 انواع فلج مغزي

 علل ایجاد فلج مغزي

 ماندگيعقبفلج مغزي و 

 (صرع)تشنجي  هاياختالل

 تعریف صرع

 انواع صرع

 علل ایجاد صرع

 آموزشي کودکان معلول جسمي و حرکتي هايبرنامه

2 - 

 

16 

 

 

 

 هايکالسویژه،  هايکالس، هاروزيشبانهآموزشي و انواع مدارس استثنایي مانند  هايمحیطشناخت 

 شدهادغام

 مختلف در رابطه با کودکان استثنایي هايسازمانآشنایي با 

       آشنایي با شرح خدمات و اقدامات کمکي مانند سازمان بهزیستي و مدارس تحت پوشش 

 ، سازمان رفاه ناشنوایان، مرکز رفاه نابینایانوپرورشآموزش

 مربوط به خانواده و مربیان در رابطه با کودکان استثنایي هايمسئولیتوظایف و 

 انآموزشي و تربیتي براي خانواده و مربی هايتوصیه

 

2 - 

 - 32 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 براي یادگیري یادگیري ،ظرفیت یادگیري ،فهم تنوع ،ايمباني دانش حرفه گذاريپایه
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  منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 دانشگاه تهران  غالمعلي افروز کودکان استثنایي وپرورشآموزشبر روانشناسي  ايمقدمه

 1393 روان  علیرضا کاکاوند کودکان استثنایي آموزشروانشناسي و 

 کودکان استثنایي وپرورشآموزش
و مریم  نراقي اهللعزت

 سیف نادري
 1395 ارسباران 

 کودکان استثنایي وپرورشآموزش
 و هاشميبني عبداهلل

 زادهغالمصفار 
 1392 دانشگاه پیام نور 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس 

 ژکتوروبه ویدئو پر مجهز ،نفر 31کالس 

 

 (.گروهي، مطالعه موردي واي، پژوهشي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) وش تدریس و ارائه درسر

 و ... اي، تمرین و تکرار،  پژوهش گروهيسخنراني، مباحثه

 

انجام کار ( رفع عیب و...( -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، شفاهي، هايپرسش) روش سنجش و ارزشیابي

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت) عملي انشایي، مشاهده رفتار هايپرسشساخته( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهدر محیط

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیتها گزارش ( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وحرفه

 و... تحقیقاتي هايفعالیتمقاالت گزارش  ارائهعیني و انشایي،  هايپرسشعملکردي،  -کتبي هايآزمونشفاهي،  هايپرسش

    
 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 روانشناسي کودکان استثنایي ترجیحاًمختلف علوم تربیتي و روانشناسي و  هايگرایشداراي مدرک دکتري یا حداقل مدرک کارشناسي ارشد 
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  سازي و سفالگري با دست  حجمدرس  -3-27

 نوع درس: اختیاري 

  -نیاز:پیش

  -هم نیاز:

 با دست و سفالهدف کلي درس: آموزش ساخت حجم 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 محتوارئوس   ردیف 
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 کلیات :   

 تعریف و مفهوم حجم

 مباني و اصول حجم

 مشخصات گل رس

 تهیه و ساخت گل رس 

 تجهیزات،  لوازم و ابزار کارگاه سفالگري 

 اصول نگهداري و تعمیر تجهیزات و لوازم 

 

2 4 

 

 

2 

 عملیات اجرایي بر روي گل  

 گل بدنه: طبیعي و ترکیبي 

 تصفیه ،آزمایش

 و بازیافت گل رساصالح 

2 4 

 

 

 

3 

 

 مهم در کارگاه  هاينکته

 مهندسي عوامل انساني 

 در کار  مؤثرعوامل 

 بهداشت و ایمني کارگاه  

  کارگاهچیدن  ينحوهابعاد و  

2 4 

4 

  (پیچشستي یا )گل به روش انگشتي  دهيشکل

 هدف و اصول روش 

 وسایل و ابزار

 ساخت قطعات ساده

 ترکیب قطعات

 کاربردي، هنري، خالقه، ايمجسمهتبدیل قطعات ساده به اشکال 

2 4 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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5 

 

 ()کویل فتیلهگل به روش  دهيشکل

 هدف و اصول روش

 ، ترکیبي و خالقه ساده هايفتیلهکاربرد 

 مورد نظر بر روي کاغذ  يقطعه

 بردي هنري و خالقهرساخت قطعات ساده، کا

2 4 

6 

 (اسلب) به روش تخت دهيشکل

 و ابزار وسایل ،هدف و اصول روش 

 ایجاد بافت و استفاده از مهر 

 مشبک روي گل هاينقشگلي و ایجاد  هايبدنهروي  کاريسوراخکار با وردنه، برش دادن و 

 بر روي کاغذ  موردنظر يقطعهطراحي از 

 مکعب، استوانه و ...( کاربردي، هنري، خالقه)ساخت قطعات ساده 

 

2 4 

 

7 

 

 

 بادید صرفاً داراي نقش برجسته  ءگچي از اشیا گیريقالبنظیر ، ساده هاآزمایشبا  بعديسهدرک 

 از دید کاربردي خودداريو  شناختيزیبائي

 کاغذ مچاله، فویل آلومینیومي و... ،گچي و تکثیر گلي از کف دست، انگشتان گیريقالب

 جستجو و ایجاد سطوح 

1 4 

8 

 

 نقش برجسته

 تعریف 

 مباني و اصول نقش برجسته 

 ابزار، مواد و وسایل در نقش برجسته 

 خشت  يتهیه

 طرح بر روي کاغذ يتهیه

 

1 4 

 

9 

طراحي خطي بر روي خشت    

  مستقیم

 غیرمستقیم

1 6 

11 

 اجرایي هايروش 

 چندتکهو  تکهیکاجراي نقش برجسته 

 و تکثیر نقش برجسته گیريقالب

 نصب نقش برجسته  يزمینهو   چهارچوبقالب،  يتهیه

 

1 4 

 8 - از آثار دانشجویان در هر مرحله گیرينتیجهنقد و بررسي و  يجلسه  11

 48 16 جمع
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 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 شایستگي استفاده از دانش در عمل ،ظرفیت یادگیري ،فهم تنوع ،ايمباني دانش حرفه گذاريپایه

 

  منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1379 دانشگاه هنر  س، گرجستاني آموزش هنر و فن سفال و سرامیک

 1391 نظر قلمصاحبفرشته  گودالیوس اسپیرز، معاصر در آموزش هنر رویکردهاي

 1388 فرهنگان کرامتي محسن ولکانوک لوییس (هندسي) سازيحجم هنر

  يوسفیمحمدرضا  فیجام لط نیچن
 يکانون پرورش فکر

 کودکان و نوجوانان
1392 

 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس 

، سازيمجسمهورز گل، انواع قالب خشت، ظروف پالستیکي، ابزار سفالگري، ابزار  يتخته: صفحات گچي و  آموزش موردنیازسایل ونفر  15کارگاه 

 وردنه و...

 

 (.اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي وتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 ...و کارگاه سخنراني، تمرین و تکرار،

 

انجام کار ( رفع عیب و...( -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، شفاهي، هايپرسش) ارزشیابيروش سنجش و 

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت) عملي انشایي، مشاهده رفتار هايپرسشساخته( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهدر محیط

 تحقیقات، خود سنجي و... هايفعالیتگزارش ، هاکار، ارائه مقاالت و طرح( پوشه مجموعه .اي وحرفه

 آزمون کتبي، شفاهي و عملي   

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

 و حدلفل کارشناسي صنایع دستي  گوناگون هنر هايرشته ، نقاشي وسازيمجسمهکارشناسي ارشد داراي 
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 درس واحد کار هنر    -3-28
  اختیاري نوع درس:

  -نیاز:پیش

  -هم نیاز:

 تباطي و فرهنگي از طریق هنر رگوناگون ا هايمهارتفراگیري و شناخت هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 رئوس محتوا ردیف
 )ساعت(زمان یادگیري 

 عملي نظري

1 

 تصورات ذهني: يکنندهارائه مثابهبههنر 

 بیان تصورات ذهني از طریق هنر منظوربههنري  هايفعالیتتهیه و اجراي بازي و 

 

2 8 

2 

 

 عواطف انساني: يکنندهارائه مثابهبههنر 

 عاطفي و احساسي از طریق هنر هايمهارتافزایش  منظوربههنري  هايفعالیتتهیه و اجراي بازي و 
3 8 

3 
 بسترهاي ارتباطي: ساززمینه يکنندهارائه مثابهبههنر 

 ارتباطي از طریق هنر هايمهارتافزایش  منظوربههنري  هايفعالیتتهیه و اجراي بازي و 
3 8 

4 
 گوناگون : هاياندیشهو  ءآرا يکنندهارائه مثابهبههنر 

 اندیشه از طریق هنر يارائه منظوربههنري  هايفعالیتتهیه و اجراي بازي و 
3 8 

5 

 رشد فرهنگي و اجتماعي: ساززمینه مثابهبههنر 

 8 3 فرهنگي و اجتماعي از طریق هنر هايارزششناخت  منظوربههنري  هايفعالیتتهیه و اجراي بازي و 

6 

 پژوهش در دنیاي پیرامون: ساززمینه مثابهبههنر 

محیط پیرامون از  هايپدیدهافزایش توانائي جستجو در  منظوربههنري  هايفعالیتتهیه و اجراي بازي و 

 طریق هنر

2 8 

 48 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
 شایستگي استفاده از دانش در عمل ،ظرفیت یادگیري ،فهم تنوع ،ايمباني دانش حرفه گذاريپایه

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 متن  ح، فخیمي سازندگي هنر

 1384 دانشگاه تبریز دفتريعزببهروز  ل، ویگوتسکي هنر شناسيروان

 1391 نظر قلمصاحبفرشته  اسپیرز، گودالیوس رویکردهاي معاصر در آموزش هنر

 1394 رسش فروغ کیان رابرت فیشر آموزش و تفکر

 
 
 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس 

   آموزش موردنیازنفر وسایل  15کارگاه  

 

 (.پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي واي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) وش تدریس و ارائه درسر

 ...کارگاه و سخنراني، تمرین و تکرار،

 

انجام کار ( رفع عیب و...( -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت) عملي انشایي، مشاهده رفتار هايساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهدر محیط

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وحرفه

 آزمون کتبي، شفاهي و عملي   

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرس هايویژگي

  گوناگون ارتباطات و هنر هايرشتهروانشناسي، علوم تربیتي و کارشناسي ارشد  حداقلدکتري یا  داراي
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 عمومي شناسيجامعهدرس  -3-29

  اختیاري: درسنوع 

 -نیاز:پیش

  -هم نیاز:

  شناسيجامعهآشنایي دانشجو با مفاهیم کلیدي هدف کلي درس:  

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 محتوارئوس  ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 کلیات

 تعریف جامعه

 شناسيجامعهتعریف 

 شناسيجامعهموضوعات 

 شناسيجامعهاهمیت و ضرورت مطالعه 

 شناسيجامعه بنديتقسیم

 با سایر علوم شناسيجامعهارتباط 

2 - 

2 

 شناسيجامعهپژوهش در 

 شناسيجامعهپژوهش در ضرورت 

 پژوهشانواع 

 ، مطالعات آزمایشي و گروه کنترل و ... .پیمایشي میداني،

2 - 

 

3 

 

 

 

 

 و رشد شخصیت پذیريجامعه

 پذیريجامعهتعریف و نقش 

 :پذیريجامعهعناصر اساسي 

 کنش متقابل، یادگیري زبان، تجربه پذیري عاطفي

 :پذیريجامعهدر  مؤثرعوامل 

 گروهي هايرسانهخانواده، گروه همگنان، مدرسه و 

 :پذیريجامعهي هانظریه

 نظریه کولي خود آیینه سان

 پذیرينقشمید  نظریه

2 - 

4 

 تعریف شخصیت

 عوامل مؤثر بر رشد شخصیت:

 گروهي و فردي هايتجربه وراثت، محیط طبیعي، فرهنگ و شخصیت،

 دوباره اجتماعي شدن

 ، پیري(ساليبزرگدوره زندگي )کودکي، نوجواني، 

2 - 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت



 

142 
 

 در آینده پذیريجامعه

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 فرهنگ

 فرهنگ و جامعه، فرهنگ هايویژگي ،تعریف فرهنگ

 عناصر اساسي فرهنگ:

 (فنّاوري)فرهنگ مادي 

 نمادها(اجتماعي،   هاينگرشفرهنگي، هنجارهاي فرهنگي، باورها،  هايارزش) غیرماديفرهنگ 

 فرهنگي هايتفاوت

 فرهنگ آشکار و فرهنگ نهان

 تبادل فرهنگي

 تهاجم فرهنگي

 فرهنگ پذیري

2 - 

6 

 اجتماعي هايگروه

 گیري گروههاي اجتماعي، شکلگروه هايویژگي ،تعریف گروه اجتماعي

 گمینشافت و گزلشافت

 مرجع و... گروه : گروه نخستین، گروه دومین،هاگروه بنديطبقه

 هاگروهشبه 

 اجتماعي هايگروهنظر قرآن و اسالم درباره 

 رهبري گروه

 فاصله اجتماعي() هاگروهتعیین فاصله در 

2 - 

 

 

 

7 

 

 

 اجتماعي نهادهاي ،اجتماعي هايساخت

 تعریف ساخت اجتماعي

 عناصر سازنده ساخت اجتماعي:

 پایگاه اجتماعي، نقش اجتماعي، نهاد اجتماعي

 تعریف پایگاه اجتماعي

 پایگاه اجتماعيانواع 

 پایگاه اجتماعي هايشاخص

 تعریف نقش اجتماعي

 انواع نقش اجتماعي

 

2 - 

8 

 رابطه میان نقش اجتماعي و پایگاه اجتماعي

 تعارض نقش

 فشار نقش

 از نقش زدگيدل

 تعریف نهاد اجتماعي

2 - 
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 نهاد اجتماعي هايویژگي

 انواع نهادهاي اجتماعي:

 و اقتصاد( وپرورشآموزشخانواده، دین، سیاست، )نهادهاي اصلي 

 نهادهاي فرعي

 کارکردهاي بنیاني نهادها

 کارکردهاي نهادي شده خاص

 جابجایي کارکرد نهادها

 

 

9 

 

 

 خانواده

 تعریف نهاد خانواده

 انواع خانواده

 شناسيجمعیتو  شناسيجامعهخانواده از دیدگاه 

 صنعتي شدن و شهرنشیني بر خانواده تأثیر

 اجتماعنقش زنان در 

 زنان آموزشضرورت 

 اجتماعي و جمعیتي هايجنبهاشتغال زنان و 

 اقتصادي هايجنبهاشتغال زنان و 

 آن علل ونیاز به مدیران زن  

4 - 

11 

 نهاد دین

 تعریف دین

 ي دین: کارکردگرایي، ستیزهانظریه

 مذهبي هايسازمان

 فرعي دیننهادهاي 

 عملکرد سایر نهادها کنندههماهنگدین 

2 - 

 

11 

 

 

 

 و اجتماع وپرورشآموزش

 وپرورشآموزشتعریف 

 با اجتماع وپرورشآموزشرابطه 

 وپرورشآموزشدیدگاه اجتماعي 

 :شناسيجامعهاز دیدگاه  وپرورشآموزش

 آموزشدیدگاه کارکردگرایي: کارکردهاي 

 و... دیدگاه کشمکش: نابرابري آموزشي

 

2 - 

 

 

12 

 اقشار، طبقات و تحرک اجتماعي

 تعریف قشربندي اجتماعي

 قشربندي هايمالک

2 - 
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 تعریف طبقه اجتماعي

 طبقه اجتماعي هايشاخص

 تعریف تحرک اجتماعي

 انواع تحرک اجتماعي

 جوامع به لحاظ تحرک اجتماعي بنديتقسیم

 اجتماعي و علل آن هاينابرابريتعریف 

 اجتماعي هاينابرابريدر کاهش  تأثیرگذارعوامل 

 

 

13 

 

 

 

 اجتماعي هايکروي

 اجتماعي رويکجتعریف 

 اجتماعي رويکجانواع 

 اجتماعي هايرويکج هايانگیزهعلل و 

 هارويکجاجتماعي  هايبنیان

 تعریف کنترل اجتماعي

 انواع کنترل اجتماعي

 کنترل اجتماعي هايشیوه

2 - 

14 

 اجتماع شهرياجتماع روستایي و 

 تعریف ده یا روستا

 روستایي شناسيریخت

 انواع روستا

 تعریف شهر

 شهري هايمالک

 عوامل مؤثر در رشد شهرها

 شهر و روستا هايتفاوت

2 - 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 شناسيجمعیت

 تعریف جمعیت

 شناسيجمعیتتعریف 

 شناسيجمعیتموضوع 

 مفاهیم اساسي جمعیتي

 جمعیتي هايدادهمنابع 

 ترکیب جمعیت توزیع و

 جمعیت برافزایشعوامل مؤثر 

 پیامدهاي رشد سریع جمعیت

 جمعیتي هايسیاست

2 - 

 - 32 جمع
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 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -
  ،یادگیري ظرفیت ، یادگیري براي یادگیري،فهم تنوع ،شهروندي ،مسائل اخالقي فهم ،کشورهاي دیگر ورسومآدابو  هافرهنگدرک 

 

 

  منبع فارسي و خارجي( 3حداقل ) منبع درسي -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 ایرج کمالي -هدایت اهلل ستوده شناسيجامعه
 

 1394 آریانا

 1397 ني حسن چاوشیان آنتوني گیدنز شناسيجامعه

 مصطفي عسگریان وپرورششناسي آموزشجامعه
 

 1391 المللبین

 محمدتقي شیخي خانوادهشناسي زنان و جامعه
 

 1388 سهامي انتشار

 منصور قنادان و دیگران شناسي )مفاهیم کلیدي(جامعه
 

 1396 آواي نور

 1395 فرهنگ معاصر محسن ثالثي بروس کوئن شناسيدرآمدي به جامعه

 بروس کوئن شناسيمباني جامعه
 -غالم عباس توسلي

 رضا فاضل

سازمان مطالعه و تدوین کتب 

 انسانيعلوم 
1396 

 شناسيمباني جامعه
 رسول رباني

  مجتبي شاه نوشي
 1397 آواي نور

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

 مساحت و تجهیزات وسایل موردنیاز درس 

 نفر،  مجهز به ویدئو پروژکتور 31کالس 

 

 (.اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي وو تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهتمرین  اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 پژوهش گروهي  و...  اي، تمرین و تکرار،سخنراني، توضیحي، مباحثه

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) هاي مدرسویژگي

 علوم اجتماعي شناسي،جامعه داراي مدرک دکتري  یا حداقل کارشناسي ارشد رشته 

 

انجام کار ( رفع عیب و...( -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي

پذیر، رعایت اخالق مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهدر محیط

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وحرفه

 هاي کتبي، گزارش تحقیقات و...پرسش و پاسخ، آزمون
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 هایوست پ
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 یکپیوست 

 رشته تربیت کودک پیوسته دوره کارداني موردنیازتجهیزات استاندارد 

 تجهیزات مصرفي ايسرمایهتجهیزات  ردیف

 15*15*15 باضخامتاسفنج فشرده   (میز کارصندلي و )تجهیزات کارگاهي  1

 چسب رازي تیوپي  هوشمند  بردو  پروژکتور وکالس مجهز به ویدئکارگاه و  2

 ماژیک وایت برد (دواکتا )مارک رهادستگاه بلز  3

دو عدد مترونم، دستگاه پخش صوت، میکروفن و پایه میکروفن و  4

 تابلو خط ثابت براي نت 

 هنرجویان  آثارروي دیوار براي نصب براي  شدهنصبموکت 

 براي هریک از دانشجویان  (گواش )پارس رنگ یک عدد هر کارگاهمیز نور براي  5

  فابریانو سایزهاي مختلف مقواهاي کمد براي نگهداري کارهاي هنرجویان  6

 پاستل روغني پارس  لب تاب و پرینتر 7

 رنگي  نمدهاي دستگاه لمینت کاغذ 8

 شویيظرفمایع  قفسه کتاب 9

 سایزهاي دررومیزي و خط کش فلزي ) مدادتراش، خیاطيچرخ 11

 مختلف( قیچي ابر سایزهاي کوچک و متوسط

 روغن مایع

 خاک و گل رس، لوئي، گچ رگال لباس بارفیکسي 11

   قد و وزن گیرياندازهدستگاه فشارسنج، دستگاه  12

  اعالنات تابلو ،دارپایهوایت برد  13

   اتو 14

ورز گل،  يتختهگچي،  يصفحه، انواع سوهان، سازيمجسمه پایهسه 15

 کوچک و تیغ کوچک کاتر ،با گچ گیريقالبابزار و لوازم 

 

  و سفالگري  سازيمجسمهکاردک، ابزار  16

  سطل زبالهپالستیکي،  ظروف ،خشت، وردنه هايقالبانواع  17

  هست موردنیازو عملي تجهیزات فوق  درس کارگاهيتعداد هریک از دانشجویان  به توضیحات:
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 دویوست پ

 رشته تربیت کودک پیوسته دوره کارداني موردنیاز درسمشخصات استاندارد م

 عنوان مدرک تحصیلي ردیف
 مقطع

 

 سابقه تدریس و

 تجربه کاري
 نام دروس مجاز به تدریس

 دکترا کارشناسي ارشد  کارشناسي 

 سال 3 حداقل  * *  علوم تربیتي، روانشناسي  1
طراحي فضاي خالق در مراکز پیش 

  ز دبستانا

 ریاضي عمومي  سال 3 حداقل * *  ریاضي و آمار  2

3 
پزشکي یا رشته علوم 

 مختلف  هايگرایش شناسيزیست
 سال 3 حداقل * * 

  شناسيزیست

 هاي گوناگون هنر  رشته 4

 سال 3حداقل  * * 

هاي آموزش هنر، پرورش مهارت -

 نقاشي و کاردستي

 واحد کار هنر  - 

 سال 3حداقل  * * *
سفالگري  کارگاه حجم سازي و -

 با دست

5 

زبان و ادبیات فارسي، نمایش 

)گرایش ادبیات دراماتیک(، ادبیات 

 کودکان، کتابداري 

 سال 3حداقل  * * 

 ادبیات کودکان  - 

 گویي و نمایش خالققصه -

6 
 شناسي پزشکي، تغذیه و زیست 

 (هاي مختلفگرایش)
 سال 3حداقل  * * 

کارگیري اصول  تغذیه در رشد به

 کودک 

 حقوق کودک  سال 3حداقل  * *  (هاي مختلفگرایش)حقوق  7

8 
 آمار، ریاضي و علوم تربیتي

 (هاي مختلف)گرایش 
 سال 3حداقل  * * 

 هاي آماري در علوم تربیتي روش

9 

کارآفریني، علوم تربیتي و 

روانشناسي )ترجیحاً داراي سابقه 

 (تأسیس کسب کار

 سال 3حداقل  * * 

 کارآفریني 

11 

 علوم تربیتي و روانشناسي 

)ترجیحاً با گرایش کودکان 

 (استثنایي

 سال 3حداقل  * * 

 کودکان استثنایي 

11 
پژوهش، علوم تربیتي، روانشناسي، 

 علوم اجتماعي 
 سال 3 حداقل * * 

 روش تحقیق و مهارت ارائه 

12 
زبان انگلیسي، تمامي مدرسان 

 رشته مسلط به زبان انگلیسي  
 سال 3حداقل  * * 

 زبان فني تربیت کودک 

 * *  شناسي و علوم اجتماعي جامعه 13
 حداقل

 سال 3

 شناسي عمومي جامعه

14 
شناسي زبان زبان و ادبیات فارسي،

شناسي همگاني، علوم و زبان
 سال 3حداقل  * * 

 آموزي  هاي زبانپرورش مهارت
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 تربیتي، روانشناسي 

 سال 3حداقل  * *  بدنيتربیت 15
ریزي آموزش حرکات ورزشي برنامه

 و اصالحي کودکان

16 
مدیریت و علوم تربیتي با گرایش 

 مدیریت آموزشي
 سال 3حداقل  * * 

اصول سرپرستي در مراکز پیش  -1

 از دبستان 

مدیریت آموزشي در مراکز پیش  -2

 از دبستان

17 

کارشناسي موسیقي یا کارشناسي 

ارشد غیر مرتبط به همراه مدرک 

هاي موسیقي یا معتبر از آموزشگاه

 دارا بودن مدرک دیپلم موسیقي

 سال 3حداقل   * *

هاي آموزش موسیقي پرورش مهارت

 خاص به کودکان و سرودهاي

18 
 ریاضي و علوم تربیتي 

 (هاي مختلفگرایش)
 سال 3حداقل  * * 

ریزي آموزش مفاهیم علوم برنامه

 ریاضي پیش از دبستان

19 

 علوم تربیتي و روانشناسي  

 (هاي مختلفگرایش)  

 هنرهاي نمایشي 

 سال 3حداقل    

هاي آموزش بازي پرورش مهارت

 به کودکان

21 
 علوم تربیتي و روانشناسي  

 (هاي مختلفگرایش)  
 سال 3حداقل  * * 

هاي  تدریس در پرورش مهارت -

 دوره پیش از دبستان

ریزي در دوره پیش از برنامه-

 دبستان

 روانشناسي رشد کودک  -

 روانشناسي تربیتي -

 اصول راهنمایي و مشاوره کودک -

ریزي آموزش مفاهیم علوم برنامه -

اجتماعي و دیني پیش از تجربي، 

 دبستان

 

 

 

 

 




